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Pe. immár hagyományosnak
tekinthetófaluÜnnepetidénaugusáus
254n szombaton rendezzÜkmeg. Az
eddigi tapasáa|atok a|apjánjó idóre,
színvona|as és hangulatos Verseny.
zésre, Va|amint népes nézőseregre
számítunk.
fe|téte|ei
A
főzóverseny
vá|tozatlanok.A három fős csapatok
biáosítjuk
számára 5000 Ft értékben
szÜkséges
az éte|ek elkészítéséhez
húst. Természetesen a más je||egŰ
étkekkészítöi is hozzájutnakehhez a
tamogatáshoz. p.a. igényelt húsmennyiség biáonságos beszezése
érdekében a je|entkezési |apokat
legkésóbb augusáus 21-ig kér1ük
leadni.Jelentkezésilapokaugusáus6tó| igénye|hetók a po|gármesteri
hivata|banil|etvená|am.
Az indu|ó csapatok 3 darab
pó|ót kapnak ajándékba.A Verseny
regge| 9.kor kezdődik, de szükség
eseténetto|az idóponttó|el lehettérni.
A főzés befejezésénekvégsőidópontja
13:30. amit az értéke|ésmiatt
mindenképpen
be kívánunktartani.A
zsűri ekkor ,,mintátVesz",majddönt a
he|yezésekrő|.KÖzben az érdek|ódók
is ,,tesáe|hetik''
az e|készÜ|t
éte|eket,
ingyen e|fogyasáhatnak egy-egy
tányérfinomságot.
Az ,,EgyÜtt Erdókürtért''baráti
kör a versenyzésikedv fokozásáraés
a rendezvénykÜrtijel|egének
további
erősítésére
kÜ|tndíjat
ajánl fel, amive|
együtt jár a ,, Szakács, aki tetszik
nekünk''cím is. A díi a tervekszerint

he|yben készu|e|, és átadására az
kerÜl
á|ta|ános eredményhirdetéskor
sor.
Tavaly megversenyeztettük a
sÜternényeket,ez idén is így lesz.
KérJÜka sÜtni tudókat és szeretóket,
hogy segítséka rendeanénysikeres
hiszen munkájukka|a
lebonyo|ítáSát,
dé|utánife|lépőkmegvendégeléséhez
járulnak hozá. A versenyezni nem
szándékozók fe|ajánlásait is köszonette|vesszük.
Garantá|juk, hogy a ti5zők
mel|etta sporto|nivágyók is jó| fogják
érezni magukat. Nemes versengésre
hívunk minden pingpongost és
sakkozót,va|amintaz Ügyesenbiciklizó
gyerekeket.A legeredményesebbeket
kategóriánkéntéremme|jutalmazzvk.
A legkisebbek sem fognak
unatkozni! A
dé|e|ott folyamán
kézmtives fog|a|kozás és ugrálóvár
váqa őket, ahot ledolgozhatják
fölös|eges energiájukat,
A dé|utáni eredményhirdetés
után a szórakozásélesz a főszerep.Az
me|lett
o|yanneves néptáncegyüttesek
minta pásáói Muzsla ésa sa|gótarjáni
Kodá|y,fe||épneka he|yi hagyományőrzok és régiismerőskéntaz ik|adiak
is. A vendégszereplók meghívásáta
sikeres LEADER pá|yázat tette lehe.
tővé. A mozga|mas napot az immár
elmaradhatatlanbá| zárja le, ame|yet
rendszerint halnal elott nemigen
tudunkbefejezni.
Ugye eljonnek?
HavjárZoltán
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ONKORMANYZATI HIREK
A képvise|ő-testÜ|etlegutóbbi
Ü|ését20a7. június 74n tartotta.A
grémium jogszabá|yi kötelezettség
a|apján módosította a Képviselőtestü|et és szervei Szervezeti és
Mtjködési
Szabályzatáról
szó|ó
rende|etét.Ebben tobbek kÖá az is
rneghatározásrakerÜlt,hogy a jövóben
a Po|gármesteriHivata| nem a teljes
munkaidóben, hanem csak rneghatározott időszakban fogadja az
Ügyfe|eket, továbbá
testÜ|et
a
Újraszabályoáa a polgármesterés a
jegyző fogadóóráit is.
Döntött a testÜlet a civi|
szervezetek számára kiírt pá|yázatok
e|bírá|ásáról.Ennek eredményeként
a
Műve|ődésiKör 80.000Ft' a Fa|uvédőSzépítőés Fejlesáő Egyesü|et60.000
Ft, az l{úságiK|ub 40.000 Ft, mígaz
Evangé|ikus Enekkar 20.000 Ft
támogatást kapott.Más pá|yázat nem
ékezett,
Így a
testÜlet az
Önkormányzat 2007. évi kö|tségvetésébe betervezett 200.000 Ft-ot
te|iesegészében|ekötötte.
A po|gármester tájékoztatta a
képvise|őket,hogy sajnos forráshiány
miatt az Arpád útfe|újítására,
i||etvea
fŰkasza
vásár|ására
benyújtott
pá|yázatok egyike
sem
kapott
támogatást. Ugyanakkor beszámo|t
arról, hogy a LEADER+ programban
pályázatok
nyertes
kapcsán
hamarosanalá lehet ími a támogatási
szerződést, és megkezdődhet a
programok megva|ósítása.(Az egyik
pá|yázat a Pa|óc |zek Fesáivá|ja
ku|turá|is programjait finanszíroza,
míg a másik pá|yázati forrás egy
hangtechnikaiberendezésbeszerzését
szolgá|ja.)
Beszámolt továbbá a Heves
Megyei
Regionális Hulladékgaz.
dálkodásiTársulás Ügymenetéről,
mely
szerint a koncessziTs e|járásokat
hamarosan meghirdetik, és elkezprojekt,
dődhet a hu||adékgazdá|kodási
rne|ynekkeretébenaz erdőkÜrti |erakó
is bezárásra és reku|tivá|ásra
kerÜ|o|y

módon' hogy az önkormányaatnak
nem ke|| nagy anyagi á|dozatot
vá||aInia.
ElfogadtaatestÜletaDélNográdi Te|epÜlésekEgyesÜ|etének
megalakítását,
i||etve
kifejeáe
egyÜttműködési szándékát a DélCserhát LEADER+ programban va|ó
további részvétel
tekintetében.
Döntött a képviselő. testÜlet az
önkormányzat által korábban értékesített te|ekingat|anok vissza.
véte|éről, il|etve átmeneti segé|y
biáosításárTl.
PrinczÁaam
jegyző

HIVATALI UGYINTEZES
Fogadóórák:
Po|oármester:
MindencsÜtörtökön 9-12 óráig
Jegvző:
MindencsÜtörtökö n 9-12 óráig
A Po|gármesteriHivatal
ügyfié|fogadásirendje
2oo7.jú|iusí-jétő|:
Hétfő

7.30. 12.a0; 12.30-16.00

Kedd

7.30-12.40

Szerda

nincs Ügyfiélfogadás

Csütörtök

7.30-12.oo; 12.30.16.00

Péntek

7.3a-12.ao

Kérem,hogy a hatékonyés zavarta|an
munkavégzés érdekében
az
Ügyfé|fogadásiidöben szíveskedjenek
felkeresniahivatalt.
Pincz Áaam
jegyző
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Gála, gála,gála...
akik egész évben
Mi|án személyében,
Az én naptárambanez a nap
piros bettis Ünnep. Ahogy gyÜ|eAszódra jártak a zeneisko]ába,és
volt ha||gatni
a
ugyancsaknagy élmény
keztÜnk,örömme| láttam,hogy többen
fuvo|aés a klarinétszámunkraújszerii
vannak o|yanok,akiknek éppenmost
hangjait.Vajon tudják.e, hogy ez a két
senkije sincs az iskolában'tehát terjed
gyerek egy héten kétszer este jár
a jó hír,miszerintez egy színvonalas
haza, akkor kezd tanulni?! Le a
elóadás.
kalappa| elóttük, hogy felnőttet megAki látta is a farsangon,ugyan ki
módon á||nakhe|ytminden
szégyenítö
ne néznémeg szívesen újrameg Újra,
fronton(Mirti|legy óráva| a gála elótt
hogyan keringőznek kék díszbe ö|tö.
érkezett haza az országos sakkzött párocskáink- végrejó| |áthatóana
versenyró|Debrecenböl)!
színpadon?! Mindig szebbek ezek a
Nagyon Ügyes vo|t a mtjsor
lányok,ésegyrefiúsabbaka fiúk!
összeál|ítása is, mert a hangu|ategyre
Jöttek ezután a kisebbek, akik
fokozódott. Férfiülnckarunk (legfi,aszlovák versikéketadtak elő, me|ybó|
de ígyvo|t
ta|abb tagja szakál|a| á|cázta magát)
énegy kukkotsem értettem,
kezdte a néptáncbemutatót, zene
mert
asak
éreznem
ke|lett
a
ió,
csak a csizmaszárakés tenyebátorságukat, igyekezetliket, vidám.
nélkÜ|,
rek utemes asattanása adta a talpságukat' Edesek vo|tak!
A drámásokatkülön izga|ommal
alávalit, majd a lányok szoknyavártam, mert azt tudtuk, hogy díjat
suhogása volt a kíséret. VegÜ|
nyertek, de csak most láthattuk,hogy
belecsapotta muzsika, és csak ropták
mivel. Bármelyik gyermekszínházban
ésropták...
produhe|yét
megá|lhatnáa
az, amit
A finá|é pedig szívszorítóan
káltak, a jól összeszokott társaság
meghatÓ volt Cipő (a Republic
Krisáina
újabb
és
újabb
együttes
frontembere) hitva||ása a
vidáman,
rendÜ|et|enÜl"gondo|atát
öt|eteivel színesífue (a pólók mint
"haádnak
kifejezóeszközök) mindenki szívébe ' kttldte nektink, valamennyi szerep|ő
belopta magát' Tudom, számtalan
énekén át, 'csak körbe-körbe"'..
izzadságos, kemény munkaóra ál|
Bizony,hiszen már az éntanítványaim
gyermekel á|ltak ott isko|ásként a
emögttt, de mi már csak haszoné|vezői vagyunk, és rajtuk is az
színpadon'Ugy legyen, ,,csak körbe:
kÖrbe', maradjon óvodánk, iskolánk,
egyÜttjátszásöröme látszott.
Közben a hangszeresek mutat.
maradjanak tanáraink, gyermekeink!
lgy legyen!
ták be, amittudnak a kezdő és ha|adó
furu|yások, zongoristák, citeÉsok; és
Eszter néni
kétújtehetsegÜnkis van Mirti||és
ldéna gálamasorjÚnius &án keil}lt megrendezésre._ a szetk.
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Az erdőkiirti
szlovák anyanye|vÍihon- és népismereti
gyermek. és itiúságitábor
(2007.július2-8.)

A 2a07. évi honismeretitábor
akik segítséget nyújtottak a tábor
vezetésében,hiszen nélkÜlükekkora
már a nyo|cadik volt a táborok
sorában. Évente sikeru|t ezeket
trmegetnehéz|ettvolnamozgisítani.
megrendezni2000 Tta. Az érdek|ődés
A szÜlök, nagyszü|ök részéró|is
kaptunkmind az ebéd
a fiatalok részéről egyre fokozódik.
sok segítséget
|dén 96 részfuevöje vo|t a rendezelkészÍtésében,
felszo|gálásában,mind
vénynek's ebbo| csak 6 fó vo|t hÚsz
az uzsonna e|óteremtésében.lgen
. bóséges és értékes uzsonnaéven fe|ü|i. |gaz, nern tartottuk be a
je|entkezésikorhatárt 20 Íő tíz éven
kiegészítókke||áttak el bennünket
(zö|dség, zsír, lekvár, méz, s[rtealuli is szerepelt a |étszámban.Az
óvoda konyhásainak á|dozatos és
mények, Üdítóita|ok)'így kevesebbe
körüÍtekintŐ munkája erednÉnyeként
kerü|ta megvásáro|andóélelmiszer.A
mfu 105 főnek is tudtaka|ka|omadtán
szabadfog|alkozásokmegszervezéséebédetadni. Koszönet értenekik!
a
ben is ott vo|tak.A játéktanításokért,
programját
A tábor tervezett
kézműves fog|a|kozásokértis külon
megva|ósítani.
köszönet az il|etékeseknek.
sikerÜ|tmaradékta|anul
A résztvevök fegye|mezetten, érdekPénzÜgyi|ega nyert pá|yázatok
(MNEKK, országgyű|és, országos
|ődésselvettek résá a fog|a|kozásokon
(egy.két kivéte|tó|e|tekintve). Sokat
Szlovák Kisebbségi tnkormányzat,
segítetteka nágyobb csoportvezetók
he|yi önkormányzat, he|yi kisebbségi
(10 fŐ), akik a hozájuk tartozókat
önkormányzat) és Kapuszta József
godi
(Kanada) támogatása |ehetóvé tette,
"rendben tartották". EgyedÜ| a
strando|ás és a nagy tábortűzgyújtás
hogy a résávevőknek nem ke|lett
maradt e| a kedvezőt|en idójárási
tábori hozzájáru|ást fizetniük. Vala.
viszonyokmiatt.A dunántú|i
mennyiÜnknevébenkösztnjük eá is.
kirándu|ás
zárásaként azonban a Ve|encei.tóban
Ugy értékelem,hogy ez a
le |ehetettmosni az útporát este 7 óra
nyo|cadiktábor egyike vo|t a legsiután. lgaz, hogy ezérteste 11 órakor
keresebbeknek. A vasámapi istenérkeáÜnkhaza,,demegérte!
tisáe|eteken há|át adhattunk a jó
|stennek ezért az ajándékért, s
A tábor programjai kozÜl a
legérdekesebbtalán az ErdőkürtrŐ|
zárásként e|ődeink sírjára he|yezett
e|származottak é|etút.beszámo|őja,
i|virágokka|nekik is há]ánkatfejezhettük
fetve az 197&as balassagyarmati
ki. |gy búcsúztunk,
a viszont|átásra
túszdráma fe|idézésevo|t. Köszönet
2008-ban.Ugy legyen!
értea 'mesé|öknek,'!
A sok játék,tánc
(sz|ovák és magyar) szép é|mény
marad fiata|jaink em|ékezetében.
Budai József
Koszönet azoknaka pedagigusoknak,
táboruezető

xÜntölo.

2@7, III. szám

5

Hittanostábor a Zemp|énben
Az idei kato|ikushittanostábor
jú|ius 23-án kezdődött' Erdőkürtről
tízen je|entkeáÜnk, ketten pedig
Ká|lórT| és Versegról jöttek velÜnk.
KenyeresAnikó és Pazsiczki Henrietta
kísértminket. Hétfőn regge|mentunk
be Aszidra, ahol csat|akoáunk az
Inárcsról, Kakucsri|, Bugyiró|, Vanyarcró| és Erdőtarcsáró| érkezőkhöz.
|gen hosszú vo|t az utazás, bár a
messzebbrő|indu|óknakrosszabbvo|t,
hiszenök kétóráva| korábbanindu|tak.
Az első utunk Boldogkővárába
vezetett, aho| kti|önósen érdekesnek
ta|á|tamaz ásványkiá||ítást
és a muhi
csata terepasáalon való bemutatását.
Ezután Vizso|yba menttink, hogy
|ássuk a híres vizso|yi bib|iát. A
reformátustemp|om az Arpád-korban
épült,a fa|aitrégifreskók díszítik.Az
e|só te|jes magyar nye|vii bib|ia
megtekintése
után átmentünkabba az
épti|etbe,ame|ynek he|yén annakidejénkinyomtrattáka könyvet. ltt egy
izga|mase|őadist hallgattunka Biblia
kinyomtatásának történetérő|.
Vizso|y után Gönc következett,
aho| megnéáÜk a huszita házat. Ez
va|ójában nem a husziták korában
épÜ|t,hanem kicsit később.A házat
védekezésreépítették,ezt mutatiák
vastagfalai,a megeme|tlakószintésa
pincébő|induló -rnára már beom|otta|agútis. A pincébenláthattunkegyet
a híresgoncihordókkozÜ|.
A
szá||ásunk Háromhután,
pontosabbanennek újhutai
részén
vo|t.
A három fa|u Magyarország egyik
|egészakibbrészénta|á|ható,a Zemp|éni-hegyek
lábainál.|ttmindenterdók
vesznek körÜl, és nagy a csönd (a
pannonosokon kívü| -téreró hiányában-senkisem tudtahaszná|nimobil-

te|efonját).Egy i{úságitáborban kaptunkhelyet,aholfaházakban|aktunk.
A
megérkezésÜnk
után kis idóve|, mikor
végresikerÜlte|dönteni,ki hová kerü|,
bekö|töáünk a szobákba. Vacsora,
majd az esti ima után fé|10-korvolt a
takarodT.A zuhanyozás kicsit nehézkes volt, tekinfue,hogy a zuhanyzőba
nem szereltekfel villanyt.
Kedden Sárospatakra kirándu|tunk.E|őször misénvettünk résá a
Szent Erzsébet temp|omban, aztán
mint az Erzsébet-év zarándokait,
megvendége|tek minket (Árpádhazi
Szent Ezsébet 800 éve szu|etett
Sárospatakon).Körbevezettek minket
a Várban, ezután, mive| már ebédidó
vo|t, megettÜk a magunkkal hozott
májkrémeskenyereket.A dé|utána
régi Pataki Református Ko|légiumés
Könyvtár megtekintéséve|kezdődött,
majd mikor már mindenkie|égfáradt
vo|t,a strandonhűtöttuk|e magunkat.
Szerdán a regéci várhoz
túrááunk,ezután Telkibányán jártunk
a kopjafás temetőben és a hajdani
ispotá|yromjainá|.Telkibányátó|nem
messze található Mátyás kirá|y kútja,
melynek jeghídegvize van, a fölötte
találhatójeges barlangmiatt(ez sajnos
nem látogatható, ezért csak a barlangból kiáram|ó fagyos |evegót
érezhettük).
|ttlátható a mondabe|i(?)
Szép ||onkaje|képessírjais. Az ebéd
után (májkrémes
kenyér..,)pihentünk
kicsit, majd felkerestÜkaz aranybánya
hajdani bejáratát, ahol a patak a
felszínretor. |tt a föld mé|yébőlfo|yamatosankivá|ó ércekmiatt a patak
vöröses színű.A legendaszerintez a
bányászok vére, akik kapzsiságuk
miatta bányábanrekedtek.
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CsÜtörtökon a szá|láson maradtunk. Délelőtt kézműves fog|alkozás
volt, gyertyát diszítettÜnk,Ezsébet
ismerkedtünk;s közben ké.
é|etéve]
szÜ|t a paprikás krumpli meg a
palacsintais' A pihenő után indultunk
a
7
strandraSárospatakra.Ezútta|csak
körÜ| jottÜnk ki a vízbő|, így tÓbbet
ftlrödhettÜnk.
Pénteken túrázni indu|tunk a
kömyéken. Elóször a Só|yom-bércre
másáunk fe|, ahonnan gyönytrű |átvány táru|telénk,még Regéc várát is
látni |ehetett' Mindenkinek ji| esett
kicsit pihenni, a frissítő szé| is
fe|üdÜ|ésthozott. Miután elfogyasztottuk a szokásos májkrémes kenyereket, indultunktovább. Kicsit |eijebb
ál|tunkmeg, az |stván-kÚtnál.Az ere.
deti terv szerint 1a.11 km.t túrááunk
vo|na,ám útközben érintettÜkKozépEurópa |egnagyobbtujáját is, úgyhogy
sokan majd össze estünk a fáradta táborba.
ságtól, mirevisszaértÜnk

nI. szám
A tábortűznél eloadtuk a kiscsoportokban feldo|gozott torténeteket,
sokat nevettünk, éneke|tünk, táncoltunk.
Másnap kicsit tovább pihenhettÜnk, mit a hét többi napján. A
tábort elhagyva Tolcsván vásáro|tunk
majd
tokaji bort az itthonmaradtaknak,
az ebéd|őbene|fogyasáott ebéd után
indultunk haza. Több mint hatórányi
utazás után este 7.re végül hazaértÜnk.
Bár vo|tak nehézségek,azért
mindannyianjól éreztÜkmagunkat.Új
barátokat szereztÜnk, élmény volt
megismerni hazánknak eá a részét.
Nagyon bÜszke vagyok a kÜrtiekre,
mert bármikor|ehetettrájuk számítani
(a segítésértmegjutalmazottak fe|e
kÜrtivo|t,nohaösszesen 73.an vo|tunk
a táborbanl).
Garai Szilvia

Egy hir i*olo nogy fiherei
FZ. idei tanévzárón isko|ánk
igazgatója, Herczeg Anna- a hagyo.
mányokhozhíven-számba vette,hogy
tanu|óink mi|yen versenyeken vettek
résá ésmi|yeneredménnye|.
Az "oszi színek" veté|kedón8
tanu|ó képvise|tesíkereseniskolánkat
Egyháaasdenge|egen'
Vöröskeresáes irásbe|i pályá.
zaton 4 fő vett résá.
A Városés Fa|uvédókSzövetsége álta| kiírt raypá|yázatra
beérkezettmunkákat 5 kttlöndíjja|és
56 darabemléklappaldíjaáák.
10 gyermek vett résá az
Egyházasdengelegen megrendezett
regionális szlovák szavalóversenyen,
i||etve Vanyarcon Kenyeres Anikó
népda|éneklési
vezetéséve| a
veÍsenyen. Ez utóbbin Nede|iczki
Dalma, Garai Laura és Garai Szilvia
továbbjutottaz országosra, ame|yre
2007.június1-énkerültsor a Sz|ovák

Szövetség budapesti székháában.
Citerásaink te|jesitményét itt is
kieme|kedőnek
talá|ták.
Dráma szakköröseink is szép
eredményt értek el Szarvason a
szlovák nyelvű gyermek szÍnjátszofesáivá|on' aho| másodíkok|ettek'Az
országos Szlovák tnkormányzat
elnöke ismétköszönóleve|et juttatottel
az isko|ának.
Sakkozóinkbanidénsem kel|ett
csa|ódnunk: egyéniben Kondel|a
Mirtill, csapatbanpedig Garai Szilvia,
Szebenszki Fanni és Ho||ó Barbara
iutott e| az országos döntőre, aho| az
erős mezönyben megálftáka he|yÜket.
BÜszkék lehetÜnk rá, hogy
tanu|óink évrőlévre megcáfolják a
,,csak a nagy isko|a a jó isko|a''e|v
he|yességét!
Haujár Zoltán

Ifii'RTöIó
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?

Prcglaua@naó
xvll. Csángó Fesztivá|

.augusáus2.5.
ny,2007
J ászberé

XV|. Aszód Fesztivá|

augusáus3.5.
Aszód,2007.

Gancafesztivál

2oo7.aug.4.
Acsa, Prónay.kasté|y,

Középkori Ku|túrUtca

4.
Pásáó, 2007.augusáus

Pásztói RockfesÉivá|

Pásáó, 2oa7.augusáus4. 17'00

Barokk kastélynapok

Godö||ő,2007.augusáus11-12.

Nemzetkozi Fo|klórfesztivál

Ráckeve, 2oa7.augusáus11.21.

Gör<ig est

18.
2007.aug.
lsaszeg,MÍiv.ház,

xv||. Kazán Búcsú

Kazár,2007.augusáus1&20.

Verseny
A MagyarLóértDíjugrató

án, 2007.augusáus 20.
Sa|gótarj

AlkoÍnány kupa

.augusztus20.
Vanyarc,2OAT

Haluskafesztivál

Vanyarc,2O07.szsptember8.

Szótó és Bor Ünnepe

P ászti,2007.szeptember 23.

Különleges Hangszerek Nemzetközi
Ta|á|kozója

2007.szept.29-30.
Mihá|ygerge,

Tájékoztatő
a
a közsfu |akosságát' hogya temetö rendezettebbétételeérdekében
Értesí$Ük
|ehet
el
ahová
kijelölni,
külonhe|yetfogunk
köze|jtvóben a sírkertfelsó részében
sírköveket.
régebbi,szétszedett
a
helyezni
az önkormánrzatfog gondoskodni.
A kovek e|szá||ításárő|

I

xÜnrörc.2oo7.

m. szám

Felhívás
ErdókÜrtközség tnkormányzata pályázatot ir ki a Kürtö|ö fócímébenszerep|ö ábra
(kÜrtÖt
fujó figura)megújítására.
Pá|yaznilehet bárme|y ErdökÜrthöz kapcsolódó grafikaialkotással, melynek nÉrete
5*15cm, il|efueerre a méretrearányosankicsinyíthető.
A pá$ álzatbenyújtási határideje : 2007.szeptember 7.
A pá|yázók vá|lalják, hogy a|kotásukat térÍtésmentesen
bocsá$ák a faluújsfu
rendelkezésére.

V&adár
Tájékoáatjuk
a fa|u |akosságát,hogy a Majyar Vöróskeresá 2007. auousztus28.án
kedden15.00és19.00óra között véradástszerveza he|yiműve|ődési
házban.
A sokszorosvéradók ugyanekkorszerezhetikbe a vizÍtdíj-mentességhez
szÜkséges
igazo|ásukat.
Ertes$ük továbbá az idén tavassza| vért adókat, hogy a Pa|óc ízek fesztivá|ján
vehetnekát a Vörtskeresá képvise|őjétó|.
ajándékot

KlvoNATAz ANYAxoNwgóu
(2007.június.jú|ius)

Szuletett:
Farkas Bá|int

2007.június
29.

Elhunylak:
Brusznyiczki|stvánné
LévaiFerencné/TerékiErzsébet/

1929.november3.2007. jÚnius 3.
1951.április24- 2aa7.június10.

A fentiidoszakbanházasságkotéstnemjegyeáek be.

KÜRTÖlo
Erdó|sün kőzség Önkormangzatanak
időszaki tajékoztato kiaduang a
. Alapította,: Vad"ourcsJdnos
. Szerkesztő: Hauji,r Zoltan
. Fele|ős kta.dó: Paszterouics Janos, polgarmester
Megj elenik 2 2 o péIdang ban

