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HÍner
A Képvise|ő-testÜ|et2004. szeptember2.án tartottalegutóbbi
ü|ését.
Az ü|és kezdeténa grémiumnevébenPasáerovics János
po|gármester
köszöntötte Budai Józsefet, abból az a|kalombó|,hogy
minisáertőlW|assicsGyu|a.díjja|
augusáus 19-énHil|er|stvánku|turá|is
tüntetteki. A díjatmindenévbenannak a a közművelődésbendolgozó
húsz szakembereknek adományozzák, akik az isko|án kívü|i
újmódszerekkido|gozásáva|,
műve|ődésben
elméletitevékenységükkel,
azok alka|mazásával és terjesáésével kieme|kedő eredménnye|
szo|gá|táka korszerrjműve|ődést
ésa művésziíz|és
fejlesztését.
Pasáerovics János po|gármester ezután tájékoáatta a
Ezen be|ü|ismertette,hogy a
képvise|őket
a kétü|éskoá torténtekrő|.
Ká||ó és Térségeivővíz távvezetékprogram kivite|ezésimunká|atai
ErdőkÜrtvonatkozásábanbefqeződtek,várhatóannovemberhónapban
az ivővíz már az új távvezetékenkeresztü|jut e| a községbe, így
várhatóan az ivovíz minőségejavu|, i||efuea nyomásingadozások
megszűnésemiatt a csőtörések is ritkábban fordu|nak majd e|ő.
lsmertette,hogy befejeződött a sportö|töző, illetvea volt tűzo|tószertár
kü|ső fe|újítása,
i|lefuemegtörténta PolgármesteriHivatalbanés a
könyvtárbana lámpatestekcseréjeis, me|yeta munkavéde|mi
szabá|yok
betartása indokolt. Budai Józseffe| egyÜtt tájékoáatót tartottak az
augusáus 2a-án megrendezette|származottak
napjáva|kapcsolatbanis,
melyreszámos helybéliés 63 e|származott
szemé|yérkezett.
E|ső napirendkéntzártkerti terÜ|etek be|terü|etbevonásávaI
kapcso|atban határozott a képvise|ő-testület, hogy e|fogadja a
kérelmezőés a jegyző á|tal készített
megállapodástervezetet,me|ynek
értelmébena be|terü|etbeVont, Üdülőövezeti besoro|ásba kerü|ő
terÜ|etena közműveket a kére|mező- je|enlegitu|ajdonos- kö|tségén
ke||kiépíteni.
Második napirendipontkénta kö|tségvetés
első fé|évi
teljesítéséről
szóló beszámo|ótfogadta el a Képvise|ő.testü|et,itlefuemódosítottaa
2004. évi kö|tségvetésrő|
szó|ó 212004.(ll. 6.) számú Rende|etét.A
költségvetési
bevéte|ekés kiadások az e|ső félévsorán időarányosan
teljesü|tek,etmondható, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott
gazdá|kodást
S 9 mel|ettsikerü|ta kisebbfe|újításokra,
fo|ytatott,
i|letvea
|egnagyobbezévi beruházásra (víz táwezeték építés)a szÜkséges
onrésáe|öteremteni.A kö|tségvetés
módosításaazértvá|tszÜkségessé,
mert megje|enta bevéte|ie|őirányzatokná|
Terv
a Telepü|ésrendezési
pá|yázatonkapottösszeg második(659 e Ft-os) része,az
elkészítésére
EurópaiPar|amenti
képvise|ők
vá|asáásárakapottközponti forrás,i||etve
.a mozgáskor|átozottak köz|ekedési támogatásával kapcsolatos

kiadási olda|án változást hozotta
kifizetésekfedezete.A kö|tségvetés
Európai Par|amenti vá|asáás költsége, a mozgáskor|átozottak
támogatásainakkifizetése,illetve a hulladéklerakókörnyezetvédelmi
felü|vizsgá|atáhozsziikséges munkálatok e|végzésének(figyelőkút
ta|aj-ésvízmintavizsgá|at)kö|tségei.
|étesítés,
A Képvise|ő- testütet jóváhagyta az Ánalános |sko|a és
Napköziotthonos Tvoda Pedagógiai Programját, illetve lntézményi
jogszabályie|őírások
programját,
melyekelkészítése
Minőségirányítási
a|apjánvá|tszÜkségessé.
Döntött a képvise|ő.testület az isko|atej programhoz va|ó
a diákok számára Európai Uniós és
csat|akozásról,me|ynekérte|mében
á||ami,i|letveönkormányzatiforrásbó|ingyenesenbiáosít napi 1 pohár
a
tejet. Erre a Po|gármesteriHivata| be is nyújtottaigény|ését
Hivatalhoz,i|lefuesikerültszá||ítótis
Mezőgazdaságiés Vidékfejlesáési
ta|álni az iskolatej mindennapibiáosításához.Szintén határozotta
képviselő.testÜ|etarró| is, hogy azoknak az erdőktirtigyermekeknek,
akik nem jogosu|tak az ingyenes tankönyve||átásra,meghatározott
összeget biáosítönkormányzatiforrásból.
Princz Ádám
Jegyző

Polgármesteri
Hivatal
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Tájékoaatjuka lakosságota hulladékszallítas
rendjéról,amelya kovetkezókeppenalakr:l:
2004.év November 18.
December02.
December16.
December30.
2005.év Január 13.
A kéthetenkéntiszallítris elörelátbatólag 2005. márcirs végéig tart, utána az elmtrlt
évekhezhasonlóan üsszatértinka hetenkéntisállítasra.
Erdókürt' 2004. november 15.
Princz Adrímsk
jegyző
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2o éves a;z erdókürti tÍive!ődési Kör
Az erdőkiirti Művelődési Kör október 16-rániinnepeltemegalakulasának
A megalakulás1984.December7.
20.Évfordulójátünnepi k<izgniléskeretében.
éntörtént me& 18 alapító tag hozta létreHazafias Népfront Művelődési Kör
néven.A megyei cégbíróság1990-benjegyeúebe mint civil szervezetet.20 év
a|attIL4 taga volt a ma is é1őésErdőktirtonlakók közül.
A közgyulésen 65 ffi jelent meg'.Meghívtrrkaz alakulásbanésa további
mtiködésben segítségetnyrijtókat is. Igy összesen nyolcvarröten iinnepeltiirrk.
Nagy örömtinkre szolgált, hogy megtiszteltbenntinketjelenlétéveldr. Horváth
József egyetemi tanár a gödöllői egyetemről és Pálinkás SandornéJulika" a
megyei TIT jelenlegi elnöke. Sokat köszönhetiink nekik az indulás időszakában
nffitott segítségtikérta Népfoiskola tanfolyamainak' a közéleti témájú
Sziímoséjszakába
nyuló vitaest,tanulmányi
előadtísoknak
a megszervezésében.
kirándulásmarademlékezetesebből az időszakból.
A Művelődési Kor jelenlegi vezetői: Budai József elnök, Boda Károly
alelnölq Máthé Ágnes titkár, Czeba Janosné gazdasági vezető és Proksza
Janosné
Magdika rendezvényfelelős.
Az iinnepi közgyiiJésen az e|nök beszámolt az egyesület 20 éves
tevékenység{ről.
Kiemelte, hogy a kb. 50 fös törzsgrírdaa kezdetektől fogva jó
közösségkéntdolgozott.Minden megmozdulásonlehetettszámitarumunkájukra.
A szervezet keretein beltil működik jelenleg is a Népfiőiskola"melynek
igen jelentős rendezvénye a mar több éve megvalósuló nyari ifusági
, honismereti tabor, ahol több mint 50 fiatal egy hetes hasznos időtöltése
biztosított.A helyi éselszármazottfiatalok nagy örömmel vesznek résztezeken
az alkalmakon. A tabor költségeit a nyert pá|yázatolga Művelődési Kör és a
helyr Szlovrík Szewezet teremtik elő. A helyi önkormrínyzat helyet biztosít a
klubkönyvtarban. Az óvoda dolgozói biztosítjakaz étkezéseket.
Az egynapos
autóbusz.kirándulasokkellemes élményeket
nyújtanaka fiataloknak,s ta|án u,
$l
. ismeretanyagamivel gyarapodnak'talőn megerősítiőket a szülőftildÍikhöz való
kötődésben.
A Művelődési Kőr az eltelt 20 évalatt sok olyan rendezvénytszerv ezett,
melyek pótoltak a helyi klubkönyvtár olyan közmiivelődési fe|adatát,amit az a
szűkös pénzügyilehetőségekmiatt nem fudott volna megvalósítani.Ilyenek az
e|szátrmazottaktalákozői, a nemzetiségi estek" a szinház|átogatásolq a
tcibbnaposkirándulások ésa múzeumlátogatások.
Ezekpéruúgyifeltételeita sok
nyert pá|yánatvalamint támogatásokbiaosították.A Kör tagjainak önkéntes

tevékenységiinket.
befizetései(tagdíjak),a felajánlottSZJA I %o-okis segítették
A pénztarkönyvekbenmindenkiadás ésbevételszabályszeriienkönyvelve van'
ésaz évesközgyűlésekmindeztjőváhagyták.
Az Íinnepitaggytilést
közös ebéddelzátrtllk,majd szlovráknemzgfis{giest
kezdődött. A megnyitót dr. Egyedné Barrínek Ruzsenka" a Magyarorszáryi
Szlovákok Szövetségénekelnöke tartotüa.Az országos Szlovák Kisebbségi
onkormányzattő| megtiszteltbenntinketRiba Etelka alelnök ésKirály Katalin.
A műsorban fellépetta helyi hagyományőrző gyermekcsoport és az acsu
hagyomrányőrzőegyüttes.A nagysikerűelőadas után a fellépőke! a vendégeket
ésa közönséget vendéglátásban
részesítette
a MűvelődésiKör.
Köszönet mindazoknalq akik a rendezvény sikeres lebonyolítasához
segítségetnyűjtottak. Az egyesületnekpedig a továbbiakbarr is sok sikert
kívánunk!
A M{tvelődési Kör vezetősége

Tiszteltolvasó!
,1

Ertesítjüka lakosságot' hogy az Erókiirti MúvelődésiHríz klubjában szakkört indítunlqezzel
színesítvea falunk életét.Szakkör témájaa szímítástechnik4amelyet heti rendszerességgel
tartanank.Az oktanísa gep€n fog történni az alábbiak szerint:
.
o
o
r
o
.

operációs rendszerismerete
Office ismeretek
Hardver ismeretek
3d-s grafikai ismeretek
Heti rendszeressesíi
szakkör
Érdeklődés
szerinii oktatás

Az első alkalomdecember3.
Mindenkit szeretettelvárnaka szakkör szervezói:
Nyári József
Radics Attila
Ruga Ferenc

ezÁs
ruÉpsznv
A Magyar Köztársaság E|nöke 2004. december 5.ére országos Ügydöntő
népszavazásttűzött ki, ahol az alábbi két kérdésben|esz lehetősége az
nyilvánítani:
vé|eményt
á|lampo|gároknak
kirházak
közszolgáltató intézmények,
e tn azzal, hogy az egészségügyi
,,Egyetértmaradjanak állami, onkormányzati tulajdonban,ezért az országgytilés semmisíÍse
meg az ezzel ellentétestöruényf,;
Jkarja-e, hogy az országgytilés törvényt a/kosson arril, hogy kedvezményes
honosífással- kérelemre_ magyar állampolgárságotkapjon az a magát magyar
nemzetiségűnekvalló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki
mawar nemzetiségéta 2001. évi LXll. Toruény 19. $-a szeinti >>filagyar
lgazolvánnyal> vagy a megalkotandi torvényben meghatározott egyéb modon
igazolja?"
A népszavazással kapcsolatos fontos tudniva|ó, hogy a névjegyzékbeva|ó
fe|véte|érő|
szó|ó értesítősze|vénytnovember6Jg mindenki meg ke|lettkapja, és a
névjegyzék
Hivata|ban'
november6.13-igtekinthetőmega Po|gármesteri
Aki a szavazás napján a lakhelyétőltávo|,de Magyarországonkíván szavazni, az
igazo|ást kérhet a |akhe|ye szerinti jegyzőtől. lgazo|ást személyesen, vagy
meghata|mazott
útjánlegkésőbb2004. december3.ig, aján|ott|evélbenpedig úgy
lehetkérni,hogy az2004. november30.igmegérkezzen
a jegyzőhöz.
Kü|fö|dona magyar nagykövetségekenlehet szavazni, ennek fe|téte|e,hogy a
vá|asáópolgár kérjea külképvise|etinévjeg1zékbe
va|ó fe|vételét
a |akhe|yeszerinti
jegyzötö|. A kÜ|képviseletinévjegyzékbe
va|ó felvételtírásban (személyesen,vagy
meghata|mazott
útján)2004. november19-iglehetkérni,aján|ottlevé|benpedig úgy'
hogyaz megérkezzen
a jegyzőhöz2004. november19.ig.
EzÚton is szeráném fe|hívnia válasáópo|gárok figyelmétarra, hogy szavazni csak a
személyazonosság igazolására szolgáló, meghatározott okmányok bemutatása
estén lehet, me|yrő| a választást mege|őzően hirdetménytteszek kozzé. A
Népszavazássalkapcso|atban további tájékoáatásértkérem, szíveskedjeneka
Polg{mesteri Hivatalhozfordulni.
.*'

Pincz Ádám
,egyző

Kitekintő

20O4.decemberí1. Karácsonyi vásár a Kultúrházban.
Az iskolában működő
portékáját.
kézműves
szakkör kíná|jasaját készítésű
pc' érintetteketnévre szóló
2004.decemberí9. Nyugd,ljasnapa Ku|túrházban.
meghívóútjánfogjukértesíteni.

Kő' papír'olló
Ugy", emlékeznekmégene a jó kis játélca?Akár ezt a címetis adhattuk
volna a néhány éve olajozottan mríködő kézműves szakkörünknelq hiszen
boldogandolgozurrkmindharomanyaggal,sőt...
,,Mindössze'' annyi volt a cél, hogy ügyeskedő gyerekeket
összegyűjtsiink, al<k az egésznapos ffuasrtő tanulás után szívesenbabrálnak
Az elkésztiltművek azfián az
egyiitt,javítva ízléstikönés kézügyességtikön.
iskola folyosóját díszítilqígy aki nemjrírhozzánkvazis kaphatötletet éskedvet
az otthoni barkácsolashoz.Többnyire alsósok jár"ak és egy komoly ötödikes
csapat,mivel a nagyobbakbokros teendőik miatt már nem nagyon érnekra, de
fel nejönnének érdeklődnia
nincs olyan délután,hogy a tanulószobasztinetében
munkránkinínt. Azlánegy.egy,,tök jó' dicséretteldíjaznak.
Csak természetesanyagokkal dolgozunk (szereménegy piros pontot a
környezetvédőktől), amelyeket a hánanásokból gytijtiink össze közösen
(dobozok, termények,rongyok stb.). Anyagilag önellátók vagyunk, ugyanis a
gyerekek munkáiból kanícsonykorvásrártrendeztinlg ésa befolyt összeg egész
évbenkitan az olyan dolgokr4 amelyeket kénytelenek vagyunk megvenni:
üvegfesték,ragasztó,gyöngy stb.
Megragadnám egyúttalaz alkalmat, hogy reklámot csináljak az idei
vasrírnalg amely december 11-én szombaton délutlín 2 órakor lesz a
kulttlrházban. Itt mindenki kÍnálhatjaakizárő|agosan saját maga által készített
portékát,aminek tavaly is nagy sikere volt.
^z örömteli egyiittlét mellett eredményesnekgondoljuk magunkat.
Érdemesmegnézniaz iskola faliujságian lévő környezetvédelmi plakátokat: a
ez már a
gyerekek olyan bánan nyultak mindenfeleanyaghoz,hogy remélhetően,
szakkör érdemeis. A több évejárő tagokpedig egyre önállóbbak ésötletesebbek
lesznek. Egy sző mint száz, igazrrk van a nyolcadikosoknak,,,tök jó'' ez az
egész!
Eszter néni
Gyerekeka szakkörről
,,A szakköne azértszeretekjárni, mert Eszter néni sok jót kitalál, és ez
engem nagyon érdekel.olyan jókat lehet ott csinálni. Nagyon.nagyon
szeretekszakkörre járni."(KondellaMirtill)
,,Minden, amit csinálunk, nagyon ötletes.Nagyon szeretekjárni szakkörre,
mert egyre ügyesebblesz a kezem.,,(PetrasCsenge)
,,AzéÍtszeretekjárni a szakkörre, mertsok mindentlehettanulni.Meg aztÁn
sok mindenkinekmegtudommutatni."(Virlics Martin)

Erdökurt Kozség Sztovák KisebbségiTeleptltésitnkormányzat
Képvisclö.testtl|
etepályázatoth|rdeta megalakítandó
Falugondnoki
SzolgálatFALUGONDNOKI állásánakbetöltésére.
Az állásbetöltésének
fe|tételei:
- Áhalenosiskolaivégzettség;
B kategóriásgépj
ertgedély;
árÍ'l{ivezetöi
Falugondnoki képzésbenvaló részvéte|,illetve a
vizsgakötelezettség
teljesítésének
vállalása.
A pályázatelbÍrál
ásárrálelőuykéntértékelik:
Egyébszakmaiképesítés;
Karbantartóigyakorlat;
Jó szervezókészség;
tnálló munkavégzéstt
való alkalmasság;
A pályázaiokat2004,decemberl.jén
benyújtani
a Polgármesteri
Hivatalba.A pályázatnaktanalmazniakel|
a pályázó öné|etrajzáq az ískolai végzettsége(ke)t
igazoló
dokurnentum(ok),
illetve a gépjárm.íivezetői
engedélyfényrnásolatát,
továbbányilatkozatota képzésiésvizsgaköte|ezettség
vá|lalására
.vonatkozóan.
A pí|yázatokkalkapcso|atbanhiánypótlásranincs lehetőség,a
kötelezö melléklet(ek)
hiánya eseténa pá|yázatotérvénytelennek
nyilvárr|tjuk.

ErdüktlrtKÜzsés&lováh K lsebbség|
Települét
i onktmánya t Rópv lseltI-testtllet
e

