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2007.március

2007.március 15-én
10 órakor
1848-asemlékműsort
tarfunka MiivelődésiHazban,majd az iskola
Petőfi.szobrránálkoszorúkathelyeziink el.
A falu mindenlakóját tisztelettelhÍvjukésvárjuk az tinnepségre!
Erd.ólCüÉ

Meghívó
Az Erdőktirti Faluvédőés-SzépítőEgyestilet2007. marcius 17én (szombaton) l í órakqr artja fisztújí!ó köz5nilését a
Klubkönyvtárban, melyre ezútontisáelettel megh$:utc.
Ugyanitttartjuk az Erdőkiirti MűvelődésiKör évzíróközg1ríilését
is marcius 17-énl8 órakor. Erre is tisztelettelvárjuk.
A ktizgytÍlésekutián a Vezetőség vendéglátásbanrészesítiés
kötetlen beszélgetésre
hívjaa megielenteket.
Tisztelettel:
CzebaJózsef s.k.
a FaluvédőEryesület elnoke

Budai József s.k.
a MiivelődésiKör elnöke

Böjt - megtiresítés
Egy tires |ádábasok mindent lehet rakrri, e{Y tele lá&íba viszont semmit. Sokszor
gondoljuk azt, hogy az emberi lélek mindig készújatbefogadni,mindig készjavulni, mindig
kész nyitottnak lenni a jórq ez azonban nincs így. A lélek is megtelik akarva. akaratlanul
mindenfélelim-lommal, hiábavaló, haszontalan dolgokkal, gondolatokkal, kíviínsígokkal,
. értéktelenvagy kriros tarríüísokkal.Megtelik zayal, rekliímszövegekkel, agyat tompító
. kommerszzenével,filmekkel. Hamar tele lesz munkahelyrőI szerzettpletykríkkal,politikusok
hazugságaival,a média manipulációival, a korszellem mindent eltiniő áradatával. De ha el
tudnánk magunkat teljesen zÍtrni a világtól' akkor is megtelne felelrnekkel, kíviínságokkal,
tinmagunkszeretetéve|'és még ki tudja' MnyÍéleolyan gondolattal, étzéssel,amelyek nem
vá|nánakemberségÍink
díszére.
A lelket meg lehet tölteni értékesdolgokkal is' és itt ne gondoljunk csak vallrásos
tartalomrq lehet.találni az emberi kulfiira termékeiközt bőven építő,nemes' szeretetteljes
kincseket. Gondoljunk a művészetekértékeire,az emberi humánum megnyilvrírrulrásaira'a
közösségértvaló cselekvésnemes
abazaéscsaládszereteüe.Ezekaz€rtékekis csakjól
"eljai'q
előkészítet|alcírgyerme*kortól ilyen inánybanevelt lélekbeképesekköltözni.
A böjtben azonban ennéltöbbről van szó. A böjt az emberi lélek tudatos megiiresítése
abból a célból, hogy oda Isten akarata' a SzentínásÍizeneteo
Jézusszereteteköltözzön be. A
megtiresítést
segítiaz önmegtartóztatÁs,a csend.Segítia magriny'
A böjti önmegtartózlatásrő| sokaknak egyszerÍiena hustól való tartózkodrásjut eszébe.
De tegyíikfel a kerdést:Mindezt mí célból? Ha öncélúváválik, nem lesz uibb akarapróbánál,
fogyókuranál, kiilönleges emberi tevékenységnél.
Pedig az önmegtartóztatÍlseredetilegannak a
saját magunk számara megszabott igényneka kifejezése,hogy nem a lét és a fajfenntartás
ösztöne az ember gondolatainak es cselekedeteineka mozgatórugója, hanem az embernek
lehetőségevan ezek felett uralkodni. Isten így kiilönböztetett meg minket az ríllatvilágtól és
ntrzo|tatá a maga arcétl Immago Dei l, arrrinekaz eléresevagy akárrcsakmegközelítéseis az
emberéleterrek
fő céljalehet.
Talan nem véletlen,hogy a csendeta mai kor embereelutasítja.Háttéruajnakéjjel-nappal
szól a rádió' tévé,CD, MP3 lejátszó, stb. Töltekemi azonban lelki ertelernbencsak csendben
lehet. Ahogyan az autőnzk is időnkéntbe kell rillnia a töltőríllomrísra'mert kiilönben leríll. Az
emberi léleknekis ilyen töltőállomásai lehetnek csendespercek, btijti áhítatok,istentisáeletek,
Biblia.olvasrás,ima. Ezek nélktil a lelki firnkciók is leríllnak'ésnéhavisszafordíthatatlankrírok
keletkeznek.
A közepkori szerzet*ek, remetékmagányosanéIték
az élettiket,lemondtak minden testi
ésvilági örömről azffi, hogy ktizelebb keriitjenek Istenakaratiíhoz.Ahogy a hushagyrásnakcsak
a Húsvéttalegyiitt van értelme,úgy a világról való lemondr{snakis csak a világba való újra
bekertilésselegytitt van értelrne.A lámpásnak a lrímpatartóbankell lennie, a sónak pedig az
ételben"mert így tölti be hivatrísát.A keresztyénéleta csend, a magány ésaz önmegfartózt'atÍs
idejétkövetően újraa lámprásésa só szerepében
kell, hogy megnyilvánuljon,de úgy,hogy
immár jobban vilrígítson'ésjobban úzzon. mint arurakelőtte.A világba visszakeriilés nem
jelenti azt"hogya világosság elsötétedjen'ésa só liszttéváljon. Bele kell kerÍilntink,de nem kell
hasonulnunk.
Persze tudjuk' hogy Isten arca tökéletesen csak Krisztusban rajzolódou ki, de a b<ijt
kífejezia színdélarnka!hogy mi sem akarunk lemaradnierről. Ha el nem is érjtilqde közelíteni
szereürénka lélektiszhrlása"töredelme, bűnbanatarévén.
A biijt: megiiresedni, hogy Krisztus értélaendjekerüljön belénk, és a keresáen
megszeruet7
tidvösségvríljoncélunkká.

Mekis Áaam
esperes

níRex
onxonruÁruvznrl
Ebben az évben eddig a
Képvise|ő.testÜlet
3 alkalomma|Ü|ése_
zett. Az első
február 9-én_ tartott
Üléséna 2ao7. évi kö|tségvetésrő|
tárgya|t a grémium. A költségvetés
első fordulós tárgyalásán a képviselők
vé|eményeáék
a tervezetet,il|etveaz
abban megje|enötérítési
dij változásokat. A kö|tségvetéskapcsán tárgya|tak
továbbá az Egyházasdenge|egge|
közös
intézmény költségvetésérő|,
me|y teljes egészében ErdókÜrt
Kozség tnkormányzata kö|tségvetési
rende|etébe épÜ| be, tehát az
Egyházasdenge|egen fogIa|koáatott
do|gozókka|kapcsolatos bér-,járu|ékés egyéb szemé|yi költségek is
ErdőkÜrt kö|tségvetésébenjelennek
meg, természetesennemcsaka kiadások, de a bevéte|ektekintetébenis, így
a kö|tségvetésfóösszege 27,8 millió
Ft.tal növekszik.
Az Ü|ésen döntés született a
falugondnoki á||áshe|y betö|tésére
szolgá|ó pá|yázat kiÍrásári|, egYez.
tettek a képvise|ők a március 15-i
Ünnepség megszervezéséró|;i||etve
egyedi szociá|is kére|mekró|sztiletett
döntés.
Február 224n Egyházasdenge|eg község tnkormányzatának
Képvise|ő-testÜletével
tartott egyÜttes
ü|ést a Képvise|ö-testÜlet,melynek
napirendjén az intézményfenntartó
társulás 2007.éviköltségvetése,
i||etve
a társu|ás műktt'désének
értékelése
szerepe|t. Mindkét testü|et már
e|ózetesen fog|alkozott a kérdéssel,
ígymódosításné|külkerültelfogadásra
a tervezet. p.a. intézményfenntartó
társu|ás kö|tségvetési fóösszege
59.072 e Ft, mely tartalmazza az
intézménybenfog|a|koáatott 25 fö
jutta.
köza|kalmazottbérét,bérje||egű
tásait, illefue kis részbendo|ogi költ.
ségeket.Ezen tú| a két te|epÜ|ésa
saját kö|tségvetésébentervezi és
számo|ja e| az intézményfenntartá-

sának do|ogikö|tségeit.A képviselők
megá|lapították,hogy az iskolák és
óvodák közös intézménybetörténő
integrálása beváltottaa hozzá fűzött
reményeket, hiszen a szo|gáltatás
e||átásában nem okozott kü|önösebb
problémáta szervezeti keretek változása, ugyanakkor éves szinten
jelentős, 10 millió Ft.os több|ettámogatást kap az államtó| az
intézmény. Ugyanakkor sajná|atos,
hogy annak e||enére,hogy a társulás
a|apján többletnormativához jutunk,
viszont a kiste|epÜ|ésekkÖzoktatási
támogatása 2007. szeptemberétó|
megszűnik,i|lefuea gyeÍrnekekszáma
a|apján járo alaptámogatások (normatívák) is csökkennek. Hangsú.
lyozandó, hogy a csökkenések nem a
társulásbó| következnek, az itt em|ített
támogatások mindenképpcsökkentek
volna, ami a közös
intézmény
|étrehozásanélkülolyan koltségvetési
he|yzeteteredményezne
már ebben az
évben,ami megkérdője|ezné
azt, hogy
fenntarthatók.e az intézményeink.
Ezek a|apjánkijelenthető,hogy a két
telepÜlésönkormányzata jó| döntött a
tava|yiévbenakkor, amikor |étrehoáa
az intézményfenntartó
társu|ást. Ezt
követően a két képvise|ő.testÜ|et
beszé|getést fo|ytatott a
közös
feladatel|átásjövőbe|i kérdéseiröl.Az
önkormányzatok finanszírozásajelentősen romlik,és ebben nem is várható
pozitívvá|tozás. Éppenezérte|őzetes
tárgyalások kezdödtek Vanyarc te|e.
pÜlésselarró|, hogy a három község
(Egyházasdenge|eg, Erdökürt
és
Vanyarc) körjegyzőségethozzon |étre.
Ennek kapcsán az erdökÜrti képviselok
kifejeáék &on vé|eményüket,hogy
még az eset|eges csat|akozási
szándék kinyilatkoztatása előtt, a
közmeghal|gatásonki szeretnékkémi
a lakosság ezze| kapcsolatos vé|e.
ményét.

Március 2-án közmegha!|ga.
összegű karbantartást, i||etve megfele|nekarra a cé|ra,me|yrehaszná|ni
tással egybekötött Ü|ést tartott a
kell. (A Renau|tkisbusz kapcsán meg
Képvise|ö.testíi|et.
Pasáerovics János
po|gármesterismertetteaz önkormány.
kel| em|íteni,hogy arra te|jességge|
zat 2006. évi tevékenységét,
i||etve
a|kalmat|anvo|t, hogy szemé|yeket
beszé|taz e|következő tervekrő|,il|etve
ve|e,mivel nem volt 9 főre
szá||ítsunk
az önkormányzat jövobe|i |ehetősévizsgááatva, i||etve o|yan mtjszaki
geirő| (intézményekfenntartása és
prob|émáivofüak, hogy gyakor|ati|ag
azok szervezetivá|tozásai,pályázatok,
é|efueszé|yesnek
volt tekinthető.).A
rendeanények,jövőbeIi elképzelések
közmeghal|gatáson a körjegyzőség
az !sko|a,óvoda fenntartásáró|,kör.
mega|akÍtásáva|
kapcso|atbankérdésjegyzöséga|akításánaklehetősfuei).
ként vetődott fel, hogy Pest megyei
A
megje|ent á||ampolgárok
telepÜ|éssel lehet-e körjegyzóséget
részéról felmerü|t kérdésekre vá|aalakítani.Válaszkénte|hangzott,hogy
szo|va a polgármester és a iegyző
körjegyzőséget csak megyén be|Ü|,
e|mondta,hogy a képvise|óktovábbra
szomszédos te|epü|ésse|lehet létresem vesznek fe| tisáe|etdíjat. A
hozni, ezértis kézenfekvőa Vanyarc
huIladék|erakómúködési engedé|ye
telepÜlésse|va|ó együttműködés.
2008. december 31.ig szól, az abból
A közmeghallgatást követóen a
befo|yó bevételek pedig je|entősen
képviselő-testület ülésérekerÜlt sor,
segítikaá, hogy az önkormányzatnak
mefynekelso napirendipontjaa 2007.
je|en|egnincsenek pénzÜgyigondjai,
évi kö|tségvetése|fogadása vo|t. A
az intézmények
fenntartása nem okoz
kö|tségvetést- a február 9.i ü|ésen
prob|émát.
mego|dhatat|an
A kommu.
e|hangzott tervezet és annak
nális adó eme|ésévelkapcso|atban
módosulásai alapján
a képvise|ő.
e|hangzott,hogy aá, az önkormányzat
testületmidosítás nélktl|e|fogadta.Az
szrikos anyagi helyzete miatt kellett
önkormányzat 2007. évi bevéte|iés
megtenni.Kritikahangzotte! a Kürtö|ő
kiadásifőösszege 109.010e Ft, ebben
gyakorisága,i|letveaz
megje|enésének
benne van
természetesen az
Újság tartalma tekintetében,ennek
egyházasdenge|egi óvoda. iskola
jutó 27.800 e Ft
kapcsán igyekszik majd az önkor.
tagintézményekre
mányzat évi 4-6 megje|enéstbizkiadás és bevétel is. A kö|tségvetosÍtani, i||etve rész|etesebb besátésbene|kÜ|önítésre
kerÜ|t200 e Ft a
mo|ót olvashatnak majd az á||amhe|yicivi|szervezetekrészére,
továbbá
polgárok az önkormányzat tevékeny.
2.000 e Ft tarta|ék,
il|etvefe|újításként
ségéről, il|etve a faluban történt
tervezésre került a Árpád utca
eseményekrő|' Szintén elhangzott,
aszfaftozására benyújtandó pá|yáhogy az
önkormányzat miért
zathoz szükséges önrész.
A
értékesítette
á Renau|tkisbusá, illetve
kö|tségvetésfőbb bevéte|iés kiadási
jogcímeit a
a korábbi kistraktort. Ezze| kapcsome||éke|t táb|ázat
|atbanel ke||mondani,hogy mindkét
tartalmazza.
jármű műszaki á||apota rendkívÜ|
A képviselő. testu|et az ti|és
|erom|ott vo|t, az értékesítésbó| keretében e|bírá|taa fa|ugondnoki
pályázatot,és
származő bevéte|tegy másik traktor,
álláshelyremeghirdetett
i||etve a fa|ugondnoki szo|gálat
ennek alapján NémethTibott neveáe
mega|apításakor
egy autó beszezéki falugondnoknak.
sérefordítoIlaaz onkormányzat.Ezek
az eszközök nem igényelnek nagy

Az önkormánvzat 2.007.évi
bevéte|einek
tervezettforrásai: (e Ft)
l. i|íiköldési bevéte|ek
|ntézményi
működési bevéte|ek
He|yiadó
Atengedettközponti adók
. szJA átengedettrész
- szJA kieg.jÖvedelemdiff.miatt
. szJA normatÍvmódon elosztoftrész
. Gépjárműadó
Il. Támogatások
Normatívtámogatások
KözpontosÍtotte|őirányzatok
Normatívkötttt fe|haszn.támogatások
- Keg.tám.egyes közoWatási feladatokhoz
- Kieg.tám.egyes szociáIisfetadatokhoz
|l|. Felha|mozási é3tőke je||egii bevéte]ek
/épÍtési
te|ek ért/
|V. TámogatásértékÍi
miiködési bevétel
v. Vég|egesenátvett miiködési célúpónzeszköz
v|. Kölcsönökvisszatérli|ése
/|akosságnaknyújtott,,áN.|z',
kölcsön
Vlll. Pénzforga|om.né|kÜ
|i bevétel/pénzmaradvány/
BEVETELEK ilINDOSSZESEN:

3.610
13.290
8.436
1.500

199
495

12.635
1.300
26.836

46.456
640
69f

&.771

47.790

830
8.969
200
120
í0.&}0
í09.0í0

Az onkormánvzat2007.évitervezett
kiadásai:(e Ft)
|. il|íiködéei'Íenntartási kiadások
je|legűkiadások
Szemé|yi
Munkaadótterhe|őjáru|ékok
Múködési,do|ogi,fenntartásikiadások
|l. Fe|ha|mozásikiadások
Beruházás
Felújítás
|||. Pénzeszköz átadás
Támogatásértékű'
működésipénzeszk.átadás
Vég|egesátadás,fe|ha|mozási
Vég|egesátadás- non profitszervezeteknek
Szociá|isje||egű.|akosságnak|V. Tartalék
KtADÁsoK M|NDöSSZESEN:

58.47
18.276
23.140
372
1.000
120
105
200
5.350

99.863

1.372
5.775

2.000
í09.0í0

Vá|toáak 2oo7. ápri|is 1-jétó|a térítési
és szo|gá|tatásidíjak:
Fénymáso|ásA/4; fu3
faxolás
Műve|ődésiház nagyterménekbérletidíja
Kistraktorra|végzettkaszá|ás
Fűkaszáva|végzettkaszálás

20 Ft; 40 FU |ap
30 Ft/ |ap
4.000 Ft/ nap
9 Ft/ m2
11 Fttm?

PrinczÁoam
jegyzó

PÁLvÁzarl

FELnívÁs

ErdőkÜrtközségi tnkormányzat Képvise|ő-testÜleteaz önkormányzat 2oo7. évl
költségvetéséről
szóló 1l2o07.(l||.05.) rendeletealapján pá|yázatothirdeta helyi
civi l szeruezetek részéreközösségi programok megva!ósíÉsára.
Pályázati keretösszeg:200.000Ft
Pálvázhatnak:
rende|kezőbejegyzettcivilszervezetek
ErdőkÜrtközségiszékhel|ye|
bírósági
nemszereplőcivilközösségek,melyek
olyan,
nyilvántartásban
tevékenykednek
bizonyíthatóan
|ega|ább1 évea telepÜlésen
Pá|vázatitémakörök
Kulturálisrendezvények
szervezése
Közösség i kezdemé
nyezések.klubok folyamatostevékenysége
Is me retterjesáó fogIa Ikozások megsze rvezése
programok,akcióktámogatása
TelepÜ|ésszépítési
(A pá|vázatköte|ező tarta|mielemeD
Pálvázati fe|tételek
eddigitevékenységének
rövid
A civilszervezetadatainakmegnevezése,
bemutatása(max.1 olda|)
- A tervezettprogram/tevékenység
bemutatása(max.2 o|da|)
támogatásfe|tüntetéséve|
az igénye|t
Rész|eteskö|tségvetés,
Apá|yázőnaklega|ább10%önréssze|ke]lrendelkeznie

:'

Pá|vázatokbenyúitása
Apá|y,ázatokat
2007.ápri|is16-án16.00óráig ]ehet,kizárő|agszemélvesen
benyújtani
a PolgármesteriHivata|ba
Pá|yázni a 2OO7.június01. 2so7. december31. között folytatotttevékenységekre
lehet.
A pá|yázatokatErdőkÜrt községi tnkormányzat Képviselő-testÜ|etea benyújtási
s
bíráljae|.
határidőtkövetó, soronkövetkező ü]ésén
Erdőkurt,200v. március12.

PasáerovicsJános s.k.
polgármester

Ismétmegalakulta Vöröskereszt helyíszelvezete
Öromteli módon a Vöröskereszt újjríszerveződött 2006.
december l7-én ErdőkÍirtön. A
viszonylag könnyi és gyors megalakulás részben annak is köszön.
hető, hogy ez a fogalom nem
ismeretlen,hiszen igen hosszű évek
őta működött, széIes körben és
eredményesen'A másik ok, amiért
koníbban is léteztretettez a szerve.
zet.. az itt éltí.emberek önzetlen
segítőkészsége.
@z utóbbi az, ami.
vel érvelrniszoktam, miért is jó
ebben a faluban élni.)
Az alakuló ülésenrégi és új
arcokkal telt meg a helyiség,közöttiik a fiatal korosztáy néhrínytagia.
Akkor ott a sziikségest2 fő helyett
31-en (teljes taglétszáIÍr|:
83 fő)
döntötttink a tisztségviselőkről, az
ideí programjainkról, és a tagdíj
(elenleg 13.800 Ft) itt maradó
felhaszrálasáról (60%).
részének
A tisztségviselőkmegvá|asztásanál szempont vol| hogy a meg.
fontolt éstqvékenyrésmételmellett
jelen legyenek a fiatalok is a lendületÍikkel és ötleteikkel. A munka
oroszlánrésze a titldré, vagyis
NémethTiboré;az elnök a fiatalabb
korosaály képviselője, Korbely
Nelli; a gazdaságisunkegy tapasáalt
pénztigyi
szakember:
Tóthné
Proksza Zsuzsanna, egy tevékeny

-'í

nr{

ésmellette
szervezőEgyud Istviánné,
i
az i{ulendiilet, Papp Rita seglt a
szervezésben.
Programunk nag/ vonalakban
a helyi rendezvényekenvaló rész.
vétel, ezek tamogatása' véradasok
szervezése,(itt jeleznénk' hogy ez
most áprilisban is lesz), helyi
szervezetek, intézlÍlényeküímogatrása(iskola"stb).
Eves tagdíjunkl00 Ft, bárki,
aki mégúgygondolja"hogy azon túl,
hogy ez-ze| sztilőfaluját üámogatja
nemes'
szerebre a Vöröskereszt
sokszor szó szerint élennentő tevé.
kenységébenÉszt venni, Németh
jelentkeztret
Tibornál
tapak.
Szintén itt szeretnénk értesíteni
mindazoka| akik a tagdíjat befi.
zették, hogy tagkönyvÍik Németh
Tibornál van.
Entton mondunk köszönetet
ugyanezenemberekneh hogy csatlakoztak ahhoz az esanéhez,melynek
célja:az é|et,az egészség
védelme,
az emberi személyiségtiszteletben
tartas{ínakbiaosítiása, hogy meg.
e|őzze és enyhítse az emberi
szenvedést,
megktilönböztetésnélkiil
segítségetnyÚrjtson, elősegítse a
népekközötti kölcsönös megértést,
baratságot, együttműködést és a
tartósbékét.
Korbelyné Viníg Julianna
Védőnő

Táiékoztatiuk a közsée |akossáeát hogv az önkormányzat és az aszódi
rende|őintézet megáIlapodást köttitt. melvnek értelmében a fa|u lakói továbbra is
felkereshetik az eeészségüwi intezménvl Természetesen a sziikséges beutalót kérni ke.ll
a háziorvostól. ésa vizitdíiat (300 B't) is mee kel| {izetni.

t saIrIrÓI
ÍehérenűekeÍén
Ha március, akkor sakkversenyek.Ilyenkornemcsaka tavaszköszönt be,
de iskolrísainkegyik kedvenc sportága is ( a mrisik a foci ! ) évről-éweekkor
kÍnaljaaz e|ső versenyalkalmakat.
2007.marcius 6-ánPás^ón rendeztékmeg a köneti csapatbajnokságot,
arrelyen felsős l'íny- illetve fiúcsapatunkvett részt.Mindkét ,,alakulat''lelkesen
késziilt, ám ezűtta| csak a lrínyoknak ter.mettbabér: ők megszereztéka
továbbjutást jelentő első helyezést, tetuít március 24.én Nógnídmegyerben
kÍizdhetneka megyeí bajnoki címért.A fiúknak a dobogó harmadik fokára
futottaaz erejtikből ésez.ze|elbúcsúaaka továbbíversenyzéstől.
Felsős lrárryok:Garai Szi|via, Eollró Barbara, SzebenszkiFanni
Felsős fiúk:Honáth Gergely' Czeba Péter,Fekete Arnold, Korbely Ronald
Március 10.en szombaton Karancslapujtő volt a haziga7.dajaa megyei
egréni bajnolrságnalq egyszersmind tizedszer rendeáékmeg a Gordos Rezső
saklqedagógusról elnevezett emlékversenyt.Iskolankat 2I fös 'JcÍildöttség'|
képviselte' mindkét nem és minden korosáríly tagiai. A lelkesedésbenés a
Hizdőszellemben most sem volt hiány, ezt jőI tiilaozték az eredményekis.
Mondanom sem kell, isméta lrínyok tettek ki jobban magukért,bár meg kell
hagyni: a fiú mezőny jóval népesebbés némilegerősebb is volt. A lanyok
előtt íry is le a kalappal.Íme:
teljesíffirénye
Iníínv
II. korcsoport:
1. Kondella Mirtitl
( ő lrepviseliNógród meglétaz országoson!)
Liírrylll.korcsoport:
3. Tóth Tamara
5. Garai Laura
LrínyfV. korcsoport:
3. SzebenszkiFanni
4. Holló Barbara
5. Garai Szilvia
A fiúlffIálegyetlenpontszrzőhelyet sikerült elcsípni:Proksza Manó 4.helyen
végzetta legkisebbekközött
hiszen sportszeretetlikrévén
Köszönet minden sal&ozó dirílcunkrrak"
Erdőkiirt továbbrais fontos pont Magyarország sakktérképén.
Haujór hltán

