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SZUNIDEI KIADAS
Remélem,mindenkinek kellemesen telt a nyrírésélményekkeltelve kezd majd
az iskolához.
ElgondolkoztaÍÍLazon,
hogy a vakáció alatt milyen ember (föleg gyerek) típusok
vannak...A következőre jutottam:
Az otthoníilő típus
Jellegzetesséee:
Egész nyáron semmivel sem lehet kicsalogatni otthonról. Egy
kis biciklizés a haverokkal ki van zÁrva! Az pedig, hogy egy hétvégét
trívol
töltsön otthonról képtelenség
!
Előnyei: Ha lemaradtÍú'
a Csacska angyal című sorozat egyik részéről,csak
kérdezdőt! GarantátaÍl fudni fogia! Minden SzappanoperaSzereplőjétkívtilről
ismeri.
Hátrtányai:Nem egy társasági ember. Ésvalószínű nem éppennap fittségérőt
híres.
A k|ubba járó ésállandóan a gépelőtt íilő típus
Jelle8eetessége:
Mikor felkel rohan a klubba szímítógépezni,este pedig csak
hosszas szülői telefonok után megy haza. A sziilők már erősen gondolkontak,
nem kéne-ekisfiúkat a klubba költöáetni egésznyárra.
gurura van szÍikség?Irany a klub! ott mindig találunk egy
Előnyei: Szrímítógép
olyan fiatalt, aki elmagyarázza mi baj mrírmegint a géptinknek.
Hátrrírryai:A sáltilők eléghamar kiakadnak, hogy anyár alatt ritkrín|atjak
gyermekÍiket...C sodálkomak, hogy méghaza találnak a Íiatalok.
Az éjjel-nappal bu|Ízós-nyara|óstípus
Jellegzetesséee:
Soha sincs otthon.Ha keresed,feleslegeshivhoz menni, úgy
sem találod meg, inlűíbbhívd fel a mobiljan!
Előnyei: Ha éppennem tudod hova menj nyaralni, vagy csak egy jó bulira
v ágy sz, fordulj hozzá bizalommal !
Hátrényai:Ha egy kiadós beszélgetésre
vágysz' nem valószínii, hogy pont vele
tudod ezt megtenni. Természetesenfeltaláluík már a telefont meg az internetet
is, de a személyeskapcsolatokat, ezek sohasem fogjríkhelyettesíteni.
Nedeliczki Lilla

Angol nyelvíi Bibliai tábor Galga'ryörkön
Tavasszal az egyikhétffiihittanórárrMekis Áaam esperestrr beszéltnektink elóször a
julirrsratervezett angol nyelvü bibliai táborról, amit Galgagrörkön szerveztek.Hárman
jelentkeztiink Makó Zsanett' GaÍaiLarrraésGarai Szilvia
Mivel a tábor napközis volg nem tudtunkvolnabejrírniminden nap,ezÁrtköszönetet
mondrrnkSkuczi Erikának éscsaládjának,emii1befogadtak minket dÍraazery hétre.
Július |Éláq.vasámap este érkeztiinkmeg Györlcre. Hétffireggel iáJmosangyiilekeztÍink
össze a reggelizőasztalnál' de azértmarizgalommal vártrrk a tábor kezdetét.
Nyolc órakor a galgagyörki Miivelődési Hrízbanköriilbeliil ötverr gyerek várta' hogy
elkezdődjön a program.Rögtön az etejénmindenkikapott egy kitírzőL amelyenrajta volt a
neve' ésery állrxruijzu Négyfeleállat volt elefánt,majom, via|ő es zsiníf. Ezek voltak a
csoportok.Minderyikben voltak kicsik ésnaryok egyanínt.Miután mind€nki leült a saját
csoportjráho4avezetőkbemutatkoztak.HaromtanárérkezettAngliábol: Katie, ahuszonegy
évesegyetemisüalárry, ésegy idősebb házaspar:Ken ésGwyn, éskétma$rar tolmács, Ábel
ésPetra
Ezután kimentÍinka kertbe ery kicsit mozogni,majd daltanulás következet, természetesen
angolul. Aztal a Bibliábol olvastak fel egy történetet,ésmegtanultunkery bibliai
aranymondríst
is angolul ésmagyanrlis. A középiskolás ryörki lanyok jóvoltáMl mindennap
láthattunkery résztaz ötrészes szÍndarabbol'mely ery angol családrol szólt' akik rokonaikat
mentekmeglátogaÍniemruran' de eltevedteka dzsrmgelben"
Későbbfudásunk szerint nyolc kisebb csapatraosztottakbenntlnket,két-kstazonos
tudrásszintűcsapatváltotta egymást.Mígaz egylk magyaÍórárr volt' ahol azamapí történetet
beszélték
meg, addig a masik angoJfoglalkoáson vett észL Mi, legnagyobbaka maryar ónán
a galgaryörki tisztelendö úrralésAbellel' az angol ónín pedig Kennel voltunk.
Félegy köriil elindulfunk az óvodáb4 alrol a szalaícsnénik
finom falatokkal vi{rtak
benntinket.Azebédutránmégkicsit játszottrrnkaz óvoda udvarán, majd mindannyian
lement[mka sportpáyríra ahol sorversennyelmozogtukle az ebédel
Miutárr eléggéelfráradtunkatíazőnatnn' indultunk vissza a Művelődési Házba' ahol újra
átismételttika tanult énekeket,résztvettÍink
a kézművesfoglalkozíson' melyen minderrnap
valami újatkésátetttink.Azuüín a reggelfelolvasotttörtenetből kerdésekettettekfel minden
csapatnak.Aki jól viílaszolt,pontotkapott végúlmrírcsak a finom uzsonna volt Mtra aztÁn.
mehetettmindenki haza
A többi nap hasonlókeppentelt el. Csütörtök estea sportpályríntabortiizben
gyönyörködhettiink. Péntekendélutarrhárom órára meghívtuksziileinket, hogy bemutassrrk,
minden csapatkapott egy kis
amit egészhétentanultunk. A versenyekenelérteredményekert
ajríndékot.
Fél öt körül elbúcsúztunk
újbarátainktól ésa vezetőktől, majd indultunk haza.
Az egyik ott tanult aranymondiíssalszeretnénkbúcsúzni:
,rThe Lords gives me new strength.He leads me on paths that are rightt
Psalm 23:3
Ami magyarul ígyhangzik:
,J,elkemet megvidámítja, az igazság öwényein vezet engem azlJr.,
Zsoltárok 23:3
Garai Laura ésSzilvia
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A KÜrtölő |egutóbbimegje|enése
óta a Képvise|őtestü|etkéta|ka|ommal
Ü|ésezett.
Június27-énEgyházasdenge|eg
tnkormányzatánakKépviseló.testÜíetéve|
közösen
tartott ü|ésta Képviselő-testü|et,melynek oka az óvoda és az isko|a közös
fenntartásával kapcsolatosdöntésekelőkészítése
vo|t.
Az Üléskeretébena képviselökmegvitattáka Társu|ásiMegállapodástervezetét,
illetvea közös intézmény
a|apítóokiratánaktervezetét,
majd döntöttek arró|,hogy a
Po|gármesteriHivatalaz intézmény
összevonásának elókészítését
fo|ytassale.
A képviseló-testlilet azért döntött úgy, hogy az isko|a. óvoda intézménytaz
egyházasdenge|egi
hason|óintézménnye|
egyÜtta kétönkormányzattársulásaútján
tartjafenn, mert az á|lamitámogatások(normatívák)
ez év januárjátólje|entósen
|ecsökkentek,így azintézmény
fenntartásaaz eddigiekné|
is nagyobbterhetje|enta
te|epü|ésszámára. A képviseló.testüIetekdöntése a|apján a feladatellátásbana
gyermekek, tanulók számára érzékelhetőváltozás nem |esz, mindössze az
intézmény
szerkezetében,
il|etvefenntartóiszemszögbő|várható vá|to2ás.
Az erődkürti,i||etveaz egyházasdenge|egiíntézmény
összevonásáva| |étrejövő
lntézménynek melynek része az erdőkÜrti óvoda és az isko|a, i|letve az
egyházasdengelegióvoda és az isko|a - egy igazgatója lesz, és a fenntartássa!
összefüggő feladatokataz erdókÜrtiPo|gármesteriHivata||átja el. Természetesen
mindkétönkormányzat a fe|adate||átássa|
arányosan biáosítjaaz önkormányzati
hozzájárulást az intézmény működtetéséhez.A társu|ás mega|akításának
eredményeképp
egy költségvetésiévettekintvetöbb mi|lió Ft támogatáshozjut az
önkormányzat,mely mégtermészetesen
ígysem fedezi azintézmény
fenntartásának
kö|tségeit.
Ugyanakkormegjegyzendő,
hogya képvise|őtestü|etaz uto|sópi|lanatig
ragaszkodva az öná|ló intézményfenntartásához, lépéskényszerbe
kerü|t és
mindenképpdöntenie ke|lettarró|, hogy va|ame|ymásik önkormányzatta|közösen
tartsafenn a nevelési-oktatásiintézményt.
Legutóbb augusztus 9-én ülésezetta képvíse|őtestület. Módosításrakerü|t a
szociálisés gyermekvéde|mi
e||átásokrólszóló rendelet,i||efuea képviseló.testÜ|et
megválasáotta a He|yiVálasztási Bizottság és a kisebbségivá|asááson mtiködó
Szavazatszám|á|óBizottságtagjaita következők szerint:
HelyiVálasáási Bizottság:
MátéÁgnes (tag)
Konde|laJános (tag)
(tag)
Rubiklmréné
FeketeSándorné(tag)
Tekse Zo|tánné(tag)
ocskai Erzsébet(póttag)
KapusztaLász|óné(póttag)

A Képvise|ő.testü|et az ü|ésen
végIegesítette.

Szavazatszámlá|ő B izottság:
BagyinJánosné(tag)
Szvet|ikPá|né,(tag)
HavjárHajna|ka(tag)
(tag)
DudokZo|tánné
ocskai Mihá|y(tag)
MIinárcsekJános (póttag)
Makó Judit(póttag)

augusztus 26-i rendezvényprogramjátis
PrinczÁaam
jegyző
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A tavalyi rendezvénykedvező vissáangián felbrrzdulva idénis megrendezziik
a Palóc ízekfesztivélját.Bízunkbe,nne,hogy ezíÍta|még
több vrí1lalkozókedvű induló
vesz résá a fözöversenyen ésa nézőseregis csak gyarapodni fog.
Amint a faluban elhelyezettplakátokról már értesiilhettekrólq augusztvs 26-án
mérik ö,ssze fudrísukata palóc (ésegyéb)ízek ,"rnesterei,,.Azelmúlt évttezhasonlóan
csapatonként5000 Ft értékbenbiaosítjuk az ételeb'hezszÍikségeshúst,de aki más
jellegÍi étketkészít,az is megkapjaugyanezt a trímogatríst
. Aa igényelthús központi
beszerzése és kiszállítrísa érdekébena jelentkezéii hatríridőt augusztrrs 22-ben
ríllapítottuk
meg.
Minden induló csapat 3 darab fetiratos pólót kap ajríndékba.A nemes
versengésvégénaz érdeklődők ismét etfogyaszthatnak egy tányér ingyen ételt a
sziímulaa legszimpatikusabbnak ítéltbográcsból. Az éteiek elkészítésének
végsö
hatrárideje13:30,a kezdésidőpontjáta sokszínűség
miatt a csapatokmaguk vahsztjak
Beg' de hivatalosan9 órakor kezdtink.l3:30.kor a zsűri ,Jmintátvesz',,majdertékeiia
versenyzőket.Ezt követően keriil sor az iinnepélyesdíjátadrísra.
A fózőverseny mellett idéna süüri szeretőket is versengésrehívjuk. Nevezni
egy.egy tálca süteménnyel lehet, amellyel arután a délutr{rrfeilépőket és a
lehetőségekhez mérten a nézőket is megkínáljtrk. Természetesenitt is díjakkal
jutalmazzuk a,,legjobbakat".
Miktizben az elszántabbaka bográcsok mellett siirgölődnek, addig a többiek
vehetnek részt.Eatútalis várjuk a tava|y meglepően népszerűnek
.sq'ortver.senveken
bizonyult asztaliteniszilletve a sakk szerelmeseit'valamint a biciíais gyerekekreis
szímítunk.Minden kategóriábunazelső hiíromhelyezett éremmeltérhethaza.
A legkisebbek szímiárajátszőházatéskézrrűvesfoglalkorÁst szerveziink, ahol
tartalmasanésszórakozvatdlthetikel a délelőttöt.
Déluüínhtíro1 ónítót a kikapcsolódáséa föszerep: megfelelő szrímrijelentkezö
eseténkareokétrendeziink (ielentkezésa kívrínt'enes'.í!o mégnevezésével-augusztus
23-ig), majd sz.íneskulturrílisprogram veszi kezdetét.Az ácsai, az ikladi és az
erdőkiirti hagyomárryőrzők bemutatójamellett a Hatvanbő| érkezőmoderntiíncosok
produkciója tekinthetőmeg, estefélkilenckor pedig aE1, dHumorfesztiviálondíjazott
humorista -lép színpadra. Ea követően miír a trlncotni vágyók öriilheürek, mert
kezdetétveszi a bál.
A nap folyamrántombolátis lehetvrísrírolni
(200 FD. A sorsoláskétszakaszban
történik majd: egy alkalommal a fellepésekközötti szilnetben, és másodszor a
műsorsziímokvégén.
Reméljtik,idénis kedvez majó az időjár'ís,éssikertil egy szépésemlékezetes
napotegytitteltölteniink.H'vják el bátranmiísholélőrokonaftai es ismerőseiketis!
Haujór Zoltán

?ro3ramgiánfo
Amatőr zenekarokV. Nyátzáró Fesztivrílja
Rétsríg'
20o6.avg.25.
Itr. JótékonyságiMoto.Rock Fesztivál
váLc,2006.avg.25-27
.
MATASZ nyílt csalrídiijasz éslövész nap
Rétság'20a6.aug.26.
Sziireti mulatság
Galgaguta,2006.szep.3.
Haluskafesáivríl.Sztrapacskaffizö-verseny
Vanyarc, 2006.szept.9
GeneníciósNépzenei Ta|ákoző
Mátraszőlős, 2006.szept.10.
Magyar Ízek.MagyarSzínek-GaszEonómiai ésGyiimtilcsfesztivál
KozÍtd, 2006.szept.l6- 17.
I. Magyarorsági Viking Fesztivál éskorismeretitalálkozó,,Szbnt Istvan
udvarában''
Szigethalom,2006.szept.l6.
Tanévkezdés
Ertesítjük az iskolrís koru g7ermekeket és szüleiket, hogy a tanévnyitót
2006.szeptemberl.én a kora esti órríkbantartjuk. A pontos kezdési időpontot a
hirdetőtáblan ésa szokott helyeken közöljiik majd.

Augusztus20-i ünnepség
Augusztus 19-én (szombat) 17 órakor az emlékmiinélmegemlékeziink
ur megszenteli
államalapító Szent István királyunkól, ésKapás Attila plébanos
ésvrárunk.
az túkenyeret.Az ünnepségremindenkit szeretettelhívunk
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ADY ENDRE

A paraszt nyár
Nyomoréks cifra napjaim
Uri s őszi nyomábajrír
Egy szépparaszt,egy ős panszt:
A nyiár,a lomha Nyrír.
Boldog, al<taz ő fia,
Boldog, akit aNy.ír szere!
Boldogok a Nyár fiai,
Az erős emberek.
Boldog, ki mindig ujrakezd,
Boldog, I<ttazéletmaraszt,
Boldog, aki vigan kaszá|,
Boldog, akíparaszt.
A Nyrír,a Nyár legjobbapa"
osztja a békétéserőt,
Leveszem riri stivegem
A parasztNy.árelőtt.
A Nyrír,a Nyrír nem áJmodik,
Kaszál, dalol ésnem rohan,
Erősen, biztosan arat,
Forrón ésboldogan.
Én,úriosznek gyermeke,
Kengyelfutó betegvagyok:
Előttem Tél,nyomombanNy.ír
S Tavaszkormeghalok.
Rámlépa Nyrírgyőzelmesen
S szól lomhiín,vígan,könnyedén:
Az éngyermekemvolt ez is,
De sietett,szegény.

