fufurufu7zrtbdL
6 6sigíúy!?
Úű Ílutsz to9,,íx;s.
t,itío,t"tt fuíe&r1c
aÍapuna:Íéfre]iil dío,,is, arc s

?.oAL f,cqtír

BEKOSZOnTTO
,, Megírni mindentz a mát, ami jön a tegnapból
ésmegyen a holnapba ! Felfedezni mindazt' amit
a vá|tozásban megraga dni azért fontos, mert
szilárd pontok kellenelri
NéIkiilük nincs előrelépés! ''

Tisztelt Erdőkürtiek !
Kedves Olvasóink !

Uj
köntösbe
öltöztetve,
útjára
bocsátjuk e^ a lapot, hogy ezzeI ís
elősegítsirk a lakosság információs
igényeinek
kielégítését. A^.
szeretnénk, hogy ennek az újságnak
minden egyes szátma egyszelTe
szólna mindenkihez, valamennyi
érdeklődő egyszelTe ta|áIná meg
benne a neki szóló írásokat. Arra
törekszúnk, hogy közelebb keniljt.ink
olvasóinkhoz, Erdőktirt lakóihoz, és
ily módon is megpróbáljuk jobban

és
érdekeiket
szolgálrri
Atadni
Önoknek
törekvéseiket.
aú
csak
írásainkban mindig
szeretnénk,amit ennek a kis falunak
és
érdekében tesztink,
az
természetesen azt is, amit a mai
küzdelemben lakóitól kapunk.

És NEM
NEM
toggpr
KEVESEBBET. Úcv HISSZIIK.

vÁrrerÁstmr

NEM KEVÉS

Tisztelt Falumbelíek ! Kedves Lakosság !

Beiktatasomatkövetően eltelt mrár
és
munkanap,
néhany
mit vállalta:rrfel
megtapasztalhattam
az Önotc segítségével.
Meg kell,
hogymondjam,örömmel töltött e| az
eddigi időszak,
bar néhany
akadállyalis meg kellett ktizdenem.
De ez egytittjrír megbízatiísommal,
így ígéretemhez
méltóanigyekszem
a
helyuíllni és megbirkózni
feladatokkal. Ez;űttal szereürém
megköszönni mindazok biza|mát,
akik
2002.
október
20-arl
szavazatuklcal megisaeltek. tgy
lehettem e község polgrírmestere,
nagyon sok kedves Erdőktrrti
rí1lampolgar
váLasztáslínak
eredményeként.
Bízom benne, hogy

a jövőben a kételkedőknek ésa nem
rám voksolóknak is be tudom
bizonyítani, hogy nem fognak
bennem csalódni! Ezért tisztelettel
kérek minden falumbelitől ttirelmet,
jőzan ítélőképességet,
bölcsességet
és nagyon sok segítséget, hogy
valóra
váltani
tudjam
a
programomban
leírt
terveket!
Igérem,hogy a községnek nagyon jó
gazdája
leszek,
szátníwa
képviselőtrársaim trímogatására is.
Tisztelt lakosság! Szerebrémonöket
EuTa is buzdítani, hogy esetleges
kritikájukkal, véleményiikkel bátran
keressenek meg! Ezeket is alázattal
fogadom ésa lehetőségekhezmérten
oryosolom is azokat.
Köszönettel éstisztelettel :
Paszterovics János pol grírmester

Hírelq aktualitások
Új szüIöttek kö sz öntés e
10.$.(1) Minden erdőktirti állandó
lakosnak
minősülő
újsztilöttet
Íinnepélyesen
köszöntiink és részére
egrszeri 10e Ft-os trámogatríst
biztosítunk
Helyi szociális rendelet módosítása
Javaslat érkezett a temetési segély
10.000..Ft.ra történő emelésére.

A
egyhangú
képviselőtesttilet
nélktil
igennel,
ellenszavazat
meghozta az alábbírendeletet:
többször
9|2002.(XI.L4.)
a
módosított 4l I997.(IV.29.) rendelet
|6.s.l2l módosításaról, MaZ a
temetésisegély 10.e Ft.ra történő
emeléséről.

Vi gtázzunk kózös en értékeinkre!

Településtinkön
elszaporodtak
a
besurranásos
bűncse1ekmények.
Felhívjuk a lakosság
hogy
figyelmét,
visszaszorításában

errnek
minden

álla:rrpolgiírfontos szerepetkaphat.
Erdők.rirt teriiletén rendelet szerint
tilos a ,}.Ázalők" kereskedelmi

kijelölt
tevékenysége. .9'uk
területen, az onkormrínyzatnak
befizetettterület, vagy helyfoglalási
ellenében
folytatható
díj
kereskedelmitevékenység.
Aki,,házaló'' kereskedőketészlel,
gyanús, idegen
más
vagy
személyeketlát Erdőkürt területén,
kérjük a hatékony és gyors
érdekében
haladéktalanul
intézkedés
az Önkonrrőnyzatot.
értesítse
Mindannviunk érdekében
! !!

az Altalátnos Iskola ésNapköziotthonos óvoda aktuális hírei
C omenius 2 00 0 minős égfejlesztési pro gr am,,partnerközpontú működés,,
Nevelési. oktatási intézményeink
legfontosabb
munkája
ma
e
minőségbiztosítrís. Ez egy másfel
évreterv ezett feladatciklus, melynek
lényegi elemeit,
kompetenciáit
próbálom megismertetni onökkel a
rendelkezésemre alló sz[Ík egy
hasábban. 2002 tavaszán csoportos
páLyázaton nyerfíink lehetőséget az
oM.től a program kidolgozásiíra.
Ennek köszönhetően szakemberek,
szakértők, cégek segítik munkankat.
Mit is jeient a partrerközpontu
működés ? Ennek kézzelfoglatő
eredményével az elmúlt hetekben
találkoáattak
partnereink
(
gyerekek,
szülők,
egyhárak,
fenntartó, dolgozóink, védőnőnk,
orvosunk ).Kérdőíveket állítotnrnk
össze számukra, melyek kiértékelése
után fény fog deriilni arra,, hogy

melyek intézményeink erős illetve
gyenge területei. Ezt követően még
var
munka
rengeteg
melynek végén
mindannyiónlra,
reményeink szerint el fogjuk érni
,hogy iskolank és óvodank a
rendelkezéstinlre ál1ó lehetőségek
lehető
legiobban
ttikrében a
műkodjön. Kérem ne feledjék, a
munka közös, tehát az eredmények
leszrek.
Minden
is
közösek
partnerÍinknek oda kell figyelnie
hogy
erősségeinket
arra'
megtarthassuk és lehetőségeinkhez
képest gyengeségeinket elhárítsuk.
Eredményes munkát csak közösen,
egymást
segítve konszenzussal
érhet{ink el. Kérem fogadjak
karácsonyi ajandékkéntAdy sorait.
Nyiran

Tibor

intézményvezető.

ünnepén
Ady Endre:Békesség
Békesség
most tinéktek' emberek
Örvenderzétderékvilóg,
H angorzatok, j ómb or Ieg endó k,
Zsoloamők' bibliók, imók
Kicsi gertydk, Iobogjatokfi)I,
B ó duljunk tamj énnek szagdn!...
szep dolog ez! Igt keII csináIni
Minden karúcsony_ éjszakón...
Hajh, szépaz istenes legenda,
A csíIlag,a júszol, az élet,
Ki lehetnemégvele húaú
TaIúnmégnéhdnyezer évet...

Tisztelt olvasóink !
Most megjelentújságunksem alaki,
sem formai szempontból nem
végleges.Talrírrmégis sikertilt vele
elérntinkazt a célt,hogy közkinccsé
tudtuk tenni ,a szavazástő| eltelt
időszak fontosabbeseményeinek
egy
részét.

EéFgs 6ot[og

gaz[ag íottogúj

A jövőben szívesen vesszlrk a
közérdeklődésre szrímíthatóírásaikat
mondanivalójukat és igyekszirnk
azoknak lapunkban is helyt adni.

További
megvalósítható
lehetőségeink: vicc,
rejtvény,
rend,
egészség,
ügyeleti
misék,egyháztinformácíók, hirdetés
stb

Aiánlás.mindenkihez:
n,Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!
Cselekedeteitek inínyítója is az legyen !
Ne okozzatok bánatot, bajt senkinek !
Akiben sléretet van' nem hordoz haragot,
segítő kezet nyújt a bajban lévőknek ! ,'

EZr,KA GoNDoLAToK ruSSAI{AKESZ(AIKBEÉrBrÜn.rrMINDEN
EGYES PERCÉBEN!

Erdőktirt2002.12.20.

felelőskiadó:Paszterovics
Jánospolgármester

