W
2007.május

isko|a
tanévzáró
ünnepére
Az á|talános
ésa nyo|cadikosok
ba||agására
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Szeretettel várunk mindenkit iskolánk

gálamíisorára'

melyet 2oo7. iúnius 3.án (vasárnap} í 8 órától taÉunk
a mÍivelódési házban.
A belépó 25o Ft' de köszönette| elfogadjuk, ha va|aki többet szán
a gyerekekre

Az iskola tanulói és tanárai
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TÁBaR 2007.BEN
Az erdőküttiMuvelődési
Kö1 a SzlovákSzeruezetésa helyiszlovákkÍsebbségi
Önkormányzat
immárnyolcadik
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meg2007.jutius2.8,között a szlovák
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az előző
persze
gyakorlatának
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megfelelően
alakul,
mindigvan ujdonság
ls benne,hlÍndaz
gyerekeinek
erdőkürtiek,mind a községbőlelszármazottak
részvételére
számttunk.
jelentkezni,
TÍzéves
kortollehet
Részvételi
dÍjatnem kérünk,de néhánykülönleges
rendezvényhez(strandbelépo,
egésznapostanulmányi kirándulás)valamennyi
hozzájárulásra
lesz,A vezetéshez
bimnyáraszükség
ezúton
is kérj()k
a pedagigtlsok,
a
önkéntes
szülőkésa középiskolások
segíÍségéÍ
a korábbiévekhez
Ebédet,
hasonlóan.
a részvevőknek.
uzsonnát5 naprabiztosÍtunk
június
1&ig lehet az általánosiskolábanvagy Budai Jozsef
Jelentkezni
táboruezetőnél.

v EZETÓvALTAS A FALUSZÉpÍrorNÉIUj év, új tervek - talán ezek a gondolatok rrrotiválták az egyesületet, anrikor 2007.
marcius 17-én közgyrílést tartott, ahol Czeba József elrujk lektiszörrt, és utódjául a tagság
személyenretválasáotta meg. Pénáárosunk Máthé Ágnes maradt, avezetőségi tagok újak:
.

Styevkó Mihály

o

NémethTibor

o

Nyemcsok Mihály

o

Szlavkovszki Csaba

Az Egyesület precízen vezetett papírjai, tÍtrsyieszközei hianytalarrul áwételre kerültek.
Ezúton is szeretném megköszönni

a faluvédok nevében Czeba József eddigi munkáját,

reméljük,a jövőben is segítségtinkre
lesz, ha megkérjükene.
Az

első

teendőnk volt új és mindent magába foglaló

múködési szabélyzat

rnegfogalmazás4 hogy végre semelyik bírósag ne találjon benne kivetnivalót.

Reméljtik,

sikerült.
Közben, mivel zaJ|ik az élet"bele is csöppenttink a páIyÍuatvÍtssiíníjébe.Hirtelen két
kiíras is adódott, az egyiket az önkormányzatunk,

a masikat az NCA

felé kellett

benyújtanunk.Reméljtrk' gytimölcse is lesz a számunkra még ismeretlen ésnehéz munkarrak,
hogy terveinkhei egy kis anyagl tamogatas is jaruljon. Ezúton ragadom meg azalkalmat an4
hogy elmondjam, ha barki anyagi vagy targyi segítségetkíván nyujtani az Egyesületnek'
szívesen vessziik. nyilvántartasunkban szerepeltetjtik, és megpróbáljuk aa maximalisan
falunk fej lesáésére, szépítésére
fordítarri.
Szeretnénk többször

tarsadabni munkara is hívni a lakosságot, erurek időpontjait,

helyszíneit vagy a Kürtölo

hasábjain vagy a hirdetőn tessztik najd kozzs. Kérjtik, ilyen

alkalmakkor, aki csak teheti,jöjjön éstegyen veltink!
A vezetőség szívesen fogad bármilyen ötletet, gondolatot és célkitiizést. Kérjiik,
osszák meg veltink, hátha közosen meg tudjuk valósítani!
Végezetiil itt a nyar elejéna falu több részérőlérkezettpanasz kapcsán az Egyesület
nevébenfel szeretnémhívni a lakosság figyelmét az ingatlanjaik előtti terület tisztan tartasára,
gaztalanítasara' és ktilönös

tekintettel a telkek végeinek rendben tartasara' hiszen ezek sok

helyen egy másik utca arculatát csúfitjakel. Ha idősek vagy betegek a lakók, ésönmaguk nem
fudjak ezt megtenni' kérem,je|ezzéknekiink va1y azönkorrnanyzatnak.
Tisztelettel: Horváthné Franvó lldikó

ÖNxonruÁNyzlrl rrÍnrx
A képviselo-testtilet legutóbbi
í.ilésére
2007. április l3.án került sor.
grémium módosított az
A
önkormányzat 2006. évi költségvetését,
és elfogadta a 20a6. évi költségvetés
teljesítéséről szóló beszímolót. Elmondható, hogy az önkormányzat az év
elején elhatiirozotüaknak megfelelően
gazdálkodott. A kötelező feladatok a
korábbi színvonalon kertiltek ellátásra,
sziikítésre nem volt szükség. A
feladatellátás az Altalrínos Iskola és
Napköziotthonos óvoda esetébenkerÍilt
átszervezésre, melynek értelmébenaz
intézrnényt2006. szeptember l-jétől
Egyhrízasdengelegtelepülésseltársulási
formában tada fenn az önkormányzat.
Ennek szükségességét a központi
koltségvetés forráselvonása indokolta,
és ma mar látható, hogy az intézmény
ferrrrmaradrísánakez volt az egyetlen
lehetségestúja.(Az intézményferrntartó
trírsulrís3.022 9 Ft normatív támogatást
kapott a korábbi normatívákon felül a
központi költségvetésből.)
önkormiínyzat
2006.ban
az
költségvetésének bevételi fóösszege
97,567 e Ft volt, a bevételeket a
tervezet |02oÁ-án, míg a kiadásokat a
tervezet 9|oÁ-án teljesítettiik'melyből
látható, hogy a bevételek növekedtek,
míg a kiadásokat síkerült takarékoskodássalcsökkenteni az év során.
A képviselő-testtiletelfogadta az
önkormányzat
2006.201^0 évekre
vonatkozó gazdasági programját.

Ebben a legfontosabb fejlesztéseket
vette sorba a testület, ezek a prioritásai
a válasáási ciklus során az önkormányzat mtrnkájának.
Döntött a képüselő.testiilet arról, hogy az önkormányzat pá|yázatot
nyujt be fiikasza vásárlásina' il|etlte az
Á.pad ft burkolatanak felújítására.
A polgármester tájékoztatta a
képviselőket, hogy a Vanyarc és
Egyhazasdengeleg településekkelmegalakítandó
köriegyzőség
kapcsán
tovább folytatódtak az előkészítő.
targyalások, ahol tájékoztatta az
együttműkodő települések vezetőit arról, hogy az erdőkiirti közmeghallga.
táson a jelen|évő á|lampolgárok nem
fogalmaztak meg aggályokat a ktirjegyzóség megalakításának ezen formájával kapcsolatban.
Egyeztettek a képviselők
a Táncsics útontalálható, helyi védelem
alatt álló ingatlan megviísárliísaról,
majd az ülést követő héten el is látogattak aZ ingatlanhoz' és megállapított.ak, hogy aZ ingatlan megviásárlására (annak állapota miatt) jelen állás
szerint nincs lehetőségeés sziíndékaaz
önkormiínyzatnak.
Dontött a testiilet a Heves
Megyei Hulladékgazdá|kodási Társultís
kapcsán a társulási megállapodás módosításánakjóváhagyásáról, és hozzájárult ahhoz' hogy a társuláshoz további
településekcsatlakozhassanak.
Princz Adám Qeg,,ző)

ErdőkÜrt egy hét olott kétszer bizonyított
Véradás
2007. április 24-énvéradásvolt községtinkben, atnin osszesen 36 ffi vett
részt,ebből ó első véradót köszonthettünk körünkben. Mind a véradók, mind az
első véradók szárna a kornyező kozségekhezés az elmúlt évekhez képest is
arányaibanigen magasnakmondható.
A pásztói Vöröskereszt titkára is elismerésétfejerte ki a megielentek
létszámát illetően, és ígéretettett, hogy a nyári Palóc lzek Fesztiválján nem
feledkezik meg a véradókról.
és
Enlton szeretnénkmi is megköszönni a résztvevők önzetlen segítségét
nem utolsósorban bátorságukat.
Korbely Nelli
Vöröskereszt helyi szervezeténekelnoke

,,Micsoda buli"
2007. április 28.án a Vöröskereszt helyi szewezeténektitkríra (Németh
Tibor) és segítői jótékonysági bált szerveztek az Erdőkijrti Általános Iskola
javara.
Este 20 órától indult a buli. A vendégeklassan érkeáek, íey 21 órakor
kezdődhetett a nyitótánc, amit az asződi Csengey Gusááv Altaianos Iskola
tcirténelmítánc-csoportja
mutatott be, majd a báli vendégek köZül néhiányurat
felkérveegy keringővel búcsúztak.A bál céIjáhozméltóan ez a tánc is felajánlás
volt, köszönet érte.
A hosszű indulás után 22 órakor már a harmadik pótasáalt helyzetük el a
teremben' vagyis abálozők|étszáma az e|ózetes várakozást is felülmúlta. Közelr
80 fo gÉlt össze. A tancparkett a nyitótánc után folyamatosan telve volt, a jó
harrgulatróla Galga Express Band gondoskodott.
A tombolasorsolásra23:30.kor került sor. Az 54 tomboladíjfelajántóínak
ezútonis szeretnénkmegkoszönni nagylelktiségüket.
a
o
o
c
o

Dr. Lipovszky Gyorgy
Eszter néni(Elek Kánya
Imréné)
Koncz Szilveszier
Berczeli Zsolt
Jázmin Gyógyszertár

o
o
o
c
o

Pharma Nord Kft.
Vöröskeresn Pasaó
Józsi, a virágárus
Agrogalgaker Kft.
Galga Express Band

segítették
mégadományaikkal:
A bál sikerességét
.
e
.
iD

Szlavkovszki ABC
Kiirti Kiskocsma
Full-Life Kft.
Pazsiczki Imre

Egy őra tájban Újtretyi István fotómtivész felajánlott fotóit bocsátottuk
árverésre. orömünkre szo\gáLt, hogy a képek egytől egyig elkeitek. Nem
utolsósorban köszönjük azok támogatáSát, akik a belépőjegy megvásarlásával
támogattáka nemes célt.
A cél nemességétaz is bizonyítja, hogy nagyon sok embert mozgatott
meg. Reméljük, ezzel egy folyamatot indítottunk el. A befolyt <isszeget- 173
ezer Ft-ot -, amit az iskola javára ajanlunk fel, az intézrrénygálaműsorán (2007.
június 3-án) adjuk áft. A további felajánlásokkal a Vöröskeresá
helyi
vezetőségéhezlehet fordulni. AZ összeg felhasználásáról a Kürtölő egyik
későbbi számában adunk táj ékoztatást.
A bál szewezésébenéssikeres lebonvolításábanönzetlen segítőinknek is
szeretnénkköszönetet mondani:
.
.
.
o

Egyud Istvanné
Kenyeres Anikó
Herzceg Anna
Haviár ZoItén

A jó harigulatúbál hajnati 5 őráigtartott.
A Maglar Vörös ker eszt erdőkúrti szervez eténekvezetősége

FIGYELEM!
hogy a távolsági
buszokon
KériÜk a falu lakóit'
hogy elkeminden
váltsanak
menetiegvet'
esetben
rtilhessiik a iáratok további ritkítását' megszÜntetését. A
közlekedési
társaságok
ugyanis a regi$iztrált utasszám
alapián döntenek az egyes járatok gazdaságosságáról.
Paszterovics

János (polgármester}

3"k"

OPERA

OPERA OPERA

OPBRA

oPERA

A 2006l2007-esévadutolsó bérleteselőadása *Mozart: Varázsfuvola*
2007. ir'inius 19.én(szombaton)délelőttlesz. A busz déIelőtt9 órakor indul a
bolt elől. Kérem, aki nem fud jönni, egy héttelelőtte szóljon, hogy a buszt fel
fudjuk tölteni!

OPERABERLET
A 2007l2008-as évadban ismét indítunk operabuszt. Harom előadásos
bérletetválasztottunk (melyben mind az e|őadások, mind az időpontok sokak
számára vállalhatók), az ÍÍruk1.100Ft, de lehet a szokásosnál jobb helyre is
bérletetváltani (a kovetkezó árkategória 3.400 Ft). Az előadások szombaton
(egy esetbenpedig vasárnap) délelőtt l1 órakor kezdődnek.

22.
20A7.szeptember

Bartók: A faból faragott királyfi
Kodály: Székelyfonó

2008.január26.

Seregi - Delibes: Sylvia (balett)

2008.április 13.

Donizetti: Don Pasquale

Mivel tóbbször is gondot okozott, hogy néhányan az utolsó pillanatban
mondtak vissza az utat, a biztonság érdekébenútikoltség-előleget szediink
(3.000 Ft-ot), így elkerülhető, hogy egy főre túlságosanmagas összeg jusson a
buszköltségből. Természetesena bérlet átruháuható, tehát aki nem tud jönni,
baÍkitkiildhet maga helyett. Jelentkezni 4.100 Ft (illetve 6.400 Ft) befizetésével
lehet Kenyeres Anikónál (te|.:479-030vagy 479.155 vagy 70/5864-5aT 2007.
iúnius 13.ie, illetve arnígakészlettart.

BESZ ÁMoLŐ

AZ ERDŐKURTIlrÚvpt-ÓpÉsl ron ÉvzARó rozcyÚt-ÉsÉn'or

A

kozgytilést 2007. március

17-én, szombaton ló

órai kezdettel tartottuk a

klubkönyvtar nagytermében.A tagságból 46 fő jelent meg. A kötelező formaságok utan
(egyzókönyvvezető és -hitelesítők megvá|asztásu napirend elfogadása) az elnök Budai
József megtartotta besámolój át a 2006. évi tevékenységről,és Czeba Jánosné pénzLárosa
pénzügyi helyzettinkról.
A

besámoló

tafia|mazta a közművelődési tevékenységünket, a rendezvények

segítését,
kapcsolattartast a k<izségintézményeivelés az önkormrányzatta|. Ktilön kitért az
újonnan alakult szlovák kisebbségi tinkormárryzat szerepére.Az artyagi lehetőségek között
megemlítettea nyert pályázatok összegét (NCA: 260.000 Ft, NNEI(K:

120.000 Ft" a helvi

önkormányzattól: 80.000 Ft), ésezek felhasznátasanakmódját.
Nagyobb kiadások:
o
'

a honismereti tabor költsége: 300.000 Ft
színházlátogatás220.000 Ft

.

DvD, mobiltelefon beszerzésel00.000 Ft

Bevételeink:
o

nyitiegyenleg: 763.000Ft
nyert priLlyázatok:460.000 Ft

a

s z j a l % o ; 1 3 4 . 0 0F0t

o

tagdíjbevételek:46.000 Ft

Czeba Jánosnépénztarosrészleteztea pénziigyi helyzettinket, pénzkészlettinkekkor
950.000 Ft volt.
Ki.il<inelemzésrekeriilt a 2006. évi nyári honismereti tábor, melynek 82 részvevője
volt. A tabor költségeihez nem kértiink hozzájiru|ást a táborozóktól. A vezetők tarsadalmi
munkában láttak el feladataikat, köszönet érte.
A Szlovák Klub és az Erdőkürtért Egyesiilet is a Művelődési Kör
működött.

keretein belül

Tervek a jövőre:
o

tagság összetartása" az összej<ivetelialkalmak gyakoribbá tétele
vetítések megszervezése

a

régi

események,

rendezvények

videovelvételeibő.
az asszonyok összej öveteleinek rendszeresebbététele(sütés-fozés,stb.)
falumúzeum létesítésenek szorgaLmazása, etthez anyaggyűjtés' a
meglévoértékekmegivása
a ny álrthonismereti tábor (időpontja: 2'007. július 2-8.) megszerv ezése,
ehhez kapcsolódó an páIyázatok írása

:;:T''''JTT"JfrT'.l,"u"",uo",illefu
eópusztaszerre
szja loÁÍnak kérése
Új tagok felvételéreis sor került (5 fő). Ezután az elnök elfogadtatta a tagságga| a
az e|ózó vezetőségitagokat tisáségtikben.
beszánrolókat, nrajd rrregerósítették
megköszönése után az ülés véget ért. A jelenlévőket
A tagság aktív részvételének
ízletes vacsorával vendégelte meg az egyesület. Kiszönet

az ételek készítőinek és a

felszolgálóknak.
Budai József (a Művelődési Kör elnöke)

K]voNAT AZ AN YAKÖN yvsŐL
_ május)
(2007.januar
Elhunytak:
Tóth Károly
Patik József
SztankovicsTamásnó
MáthéLászlóné
KapusztaJános
SzlavkovszkiPéterné
SzlavkovszkiJózsef
ocskai Pálné

1957.februar14._2007,januar14.
26._2007.januar15.
1937.november
1935.április26._2007. februarl5.
1929.július|6. _ 2007. februar16.
1936.október15._2007. februar26.
1948.december15._2007. április 15.
1945.október30. -2007.április 25.
1935.januar27. _2007. április 29.

ésszületést.
A fentiidószakbannemjegyeztekbe lrazasságkötést

