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sLoVEnüsKj&
Bo*losLuzBAV nlnn
Mi|íkatolícia evanje|ici!
S |áskouVás pozyvamena slovenskúbohosluZbu,
ktorása bude konaf
2. marca v nedeFu
v miestnomevanjelickom
kostole.
Kázat bude putovnáÍarárkaCeloétátnej
s|ovenskejsamospráVy
Hi|daGu|ácsiová Fabufová
Zaöiatok bohos|uZby:
í 5.00
poöúvajme
oöakávame Vás,
spolus|ovoBoZieV materöinenasich
predkov!
Vedenie miestnehoevanje|ického
zboru.

szLovÁn nuYuuVŰ[sTENTIszTELETEfrDŐKÜeToN
Kedves kato|ikusésevangé|ikus
testvéreink!
Szeretettelmeghívj
uk tnoket.szlováknye|vűistentisze|etün
kre, me|yet
március 2.án vasárnap
tartunka helyievangélikus
templomban.
|géthirdetaz országos Szlovák tnkormányzat|e|késze
Gu|ácsinéFabu|yaHi|da
Az istentisáe|etkezdete.í 5.00óra
Várjuk Önöket, ha|lgassukegyüttlstenigéjét
elődeinknye|vén!
gyÜlekezetvezetősége
A he|yievangé|ikus

Atárclus liD.
Tiszte|ette|
községÜnk|akóitünnepségÜnkre,
meghívjuk
melyenmegemlékezÜnk
184Beszméirőléshőseiről'A megem|ékezés
idopontja
éshelyszíne:
2008.március 15. (szombat)
9.30
Kutúrház
LegyÜnkméltóke|ődeinkszel|eméhez,
erosítsÜk
meg magunkbanaz összetartozás

tudatát ,

,,oukurt Ktzségtnkormányzataésaz Attatánostskotadolgozli

xÜnrÓló-
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Vörörhelolzter

híreh

20a7 az újra a|aku|t he|yi Vöröskereszt második éve. Két véradást
szerveáÜnk, melyből a második magas résávevői arányáért.tt ismétkÖsztnetet
mondunka véradóknak.
Támogattuk az Áfta|ános lskola farsangi bálját, segítetttinkaz intézmény
javára szervezettjótékonyságibá| előkészítésében,
|ebonyo|ításában.
A Pa|óc lzek
Fesztiváljánmegem|ékeztünk
a véradoinkró|.
Tavassza| ismétlesz véradás,pontos időpontjáró|mindenkitértesítünkaz
eddig megszokottmódon.
Közgyű|ésttervezünk2007.március13-án17-kor,a közmegha|lgatáse|ótt,a
nagyteremben.Várjuk az újtagokat,i|letveaki már tag, és mégnem kapotttagsági
kÖnyvet,itt he|ybenkérheti.
Az idei bé|yegek
beszerzésefolyamatbanvan, remé|jÜk,
közgyűlésig
a
megérkeznek.
Várjuk azok je|entkezését,
akik sokszoros véradÓk vo|tak, de a pásáói
rendszer nem regisztrá|taőket, mert másho|adtak vért.Kérjük,hozza magával az
igazolást, vagy szó|jon va|ame|yikhe|yi vezetőnknek. Van o|yan például, aki
öfuenszeres véradó,de Pásáó enné|kevesebbrő|tud, mert az lkaruszvéradójavo|t
évekig.Ezútonis gratulálunkneki.
jött |étre.Ha tavalykicsitaz isko|a
A VÖrtskeresü'az e|esettekmegsegítésére
feléto|ódtunkeI (2007-ben100 kisisko|át
zártakbe Magyarországon),
úgygondo|juk,
nem tértÜnke| az alapítókeszméitől.EzenkívÜ|
Erdőkürtfe|nőttlakosságajó| tudja,
mi a Vöröskeresá, a gyermekeknekpedig próbáljuk példávalérzéke|tetni,
mi az
önzetlen segítség,és ha valaki a Vöröskeresá szót hal|ja,ke|lemesé|mények,
onzetlen segítségjussanak eszébe,s majdan, ha teheti, ezen eszmékszerint
cselekedjen.
KorbelynéVirág J ulianna

,

Buli volt

Nagyon sok öt|etes je|mezbe bújt gyermek vett részt az ideí farsangi
mu|atságon.Nagy örömÜnkre szo|gált,hogy nem csak az isko|ások |éptekfe| a
dobogóra, az óvodások és volt diákok is résztvettek a jelmezes fe|vonuláson.A
hagyományokkalszakítvafüggetlenzsűri értékelte
a je|mezeket.Mindenkie|égedett
volta zsűri/könnyűneknem mondható/ munkájáva|.
KöszönjÜk nekika segítséget.
A bá| megrendezését
sokan támogattákmunkájukkal,fe|aján|ásokka|.
A
fa|uvédóés . szépítőegyesÜ|et15.000Ft-otajánlottfe|' HorváthAtti|aa gyerekeket
|ufikka|örvendeáette meg. A helyi Vöröskeresá tagjai finom palacsintátsÜtöttek,
me|y pil|anatokalatt e|fogyott.Az orgoványi csa|ád édességge|
kedveskedetta
résávevőknek.KŐszonjtika támogatást!
KÜlon köszonetet mondunkazoknaka szÜ|őknekés pedagógusoknak,akik
segítetteka mulatságmegszervezésében,
lebonyolításában.
VégÜl,de nem utolsó
sorban koszonjükRadicsAttilánakésTóth Jánosnak a hangosítást.

,,Vágoma fát hűvös ha|ornba...''

Az iskolában minden évbengondot okoz a tíjziÍafe|vágása. A tanítás-tanulás
pedig csak akkor |ehetzökkenőmentes, ha a termekben me|eg Van, s az energiát a
tanu|ásra|ehetfordítani,nem pedig a vacogásra.
Február e|ejénNémethTibornak és néhány szii|ónek ktszönhetoen nagyon
gyorsan a helyérekerÜlta tÜze|ő.
KoszönjÜk, hogy szabadidejüket áldoáák fe| az isko|a fűtésének
zokkenomentességeérdekében.
Herczeg Anna

rtlntölÖ.
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FELnÍvÁs

Erdőkürt községi tnkormányzat Képvise|ó.testíi|eteaz önkormányzat2008. évi
költségvetésérö|
szi|l rende|etea|apjánpá|yázatothirdeta he|yicivil szErvezetek
réczére
kilzösségi prograrnokmegvalósítására.
Pá|yázatikeretösszeg:300.000Ft
Pá|yázhatnah:
rende|kezöbejegyzett
ErdőkÜrtközsfu i székhe|lye|
civilszervezetek
nemszorep|öcivilközösségek,melyek
o|yan,blrTságinyi|vántartásban
|ega|ábbí évea telepÜ|ésen
bizonyíthatóan
tevékenykednek
Pá|vá4gtitémak9rök
Ku|turá|is
szervezése
rendezvények
k|ubokfo|yamatos
Közösségi kezdeményezések.
tevékenysége
megszervezése
lsmeretteriesáőfogla|kozások
programok,
Telepü|ésszépÍtési
akcióktámogatása
Pálvázati Íeltétqlpk
{A pá|vázatkötelezó ta4a|mielemei}
rÖvid
A civilszervezetadatainakmegnevezése,
eddigitevékenységének
bemutatása(max.1 o|da|)
(max.2 o|dal)
tevékenység
A tervezettprogram/
bemutratása
kö|tségvetés,
az igénye|t
Rész|etes
támogatásfeltüntetéséve|
|egatább10%önréssze|kel|rende|keznie
A pá|yénö,nak
Pá |vázatokbelytlit4gq
2aa7.ápri|is3.án 16.00óráig |ehet,kizáró|agszemé|vesen
Apá|yázatokat
Hivata|ba
benyújtani
a Po|gármesteri
Pályáznia 2008.május01- 2008.december31. kÓzött fo|ytatott
tevékenységekre
lehet.
A pá|yázatokatErdókÜrtközségi tnkormányzat Képvise|ó-testÜ|etea benyújtási
bírá|ja
határidltkövető, soronkövetkező Ü|ésén
e|.
Erdőktirt,
2008.íebruár21.

Pasáerovics János s.k.
polgármester

4
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ot.tnonMÁNYzAilHíREK
Ebben az évben eddig a
Képvise|ő- testü|et 1 a|ka|omma|
ülésezett.A február 74n tartott ü|és
részében Egyházasdenge|eg
elsö
krzség tnkormán yzatának Képviselő.
testü|etéve|tartott egytittes Ü|ést a
me|ynek
Képvise|l.
testÜ|et,
napirendjén az intézményfenntartÓ
i||etve
társu|ás2008. évikt|tségvetése,
a társu|ás miikildésének értéke|ése
szerepe|t. Aa
intézményfenntrartó
kö|tségvetése
társu|ás
te|jes
egészében
község
ErdŐkÜrt
tnkormányzata kö|tségvetési rende|etébe épti| be, tehát az Egyházasdenge|egenfog|a|koztatott
do|gojáru|ékzTkkal kapcso|atos bér-,
és
egyéb szemé|yi költségek, i|lefue a
normativtámogatások (bevéte|ek)
is itt
ielennekmeg.
Az intézményfenntartT
társu|ás
köttségvetésifóÖsszege 63.662 e Ft,
me|y tatta|mazsa az intézményben
bg|a|koztatott 23 fó köza|ka|mazott
juttatásait, i|letvekÍs
bérét,bériel|egúi
részbendo|ogi kö|tségeket.Ezen tú|a
kétte|epü|éea saját kt|tségvetésében
tervezi és számo|ja e| az intézmény
fenntartásának dologi kö|tségeit' A
képvise|ök megá||apították,hogy az
iskolák és Tvodák ktzts intézrnénybe
történó integrá|ása bevá|tottaa hozzá
fÚzött
reményeket, hiszen
a
szo|gáttatás e||átásában nem okozott
kü|önösebb problémát a szervezeti
keretek vá|tozása, ugyanakkor éves
szintenje|entős,ttbb|ettámogatast
kap
az á||amtÓl az intézmény.Sajnos a
normatív támogatások szabátyainak
váttozásaiés az Egyházasdenge|egen
je|entös mértékben
csÖkkenógyermekés tanu|ólétszámmiatt az intézmény
válik
további
átszervezése
szÜkségessé,me|yről a napokban is
folynakegyeáetések.

A közös testületi [i|éstkövetóen
a
képvise|ő. testület öná||óan
tt|ésezett,melynek e|ső napirendi
pontja a 2008. évi kö|tségvetés
e|fogadása vo|t. A költségvetést a
képviselo-testü|et mTdos|tás né|kül
e|fogadta.Az onkormányzat 20o7. évi
bevéte|iés kiadási főösszege 112.869
e Ft. A kö|tségvetésbenelkülönítésre
került 300 e Ft a he|yicivi|szeÍvezetek
részére pá|yázati támogatásként,
továbbá 1.000 e Ft tarta|ék.
Fe|újÍtáskénttervezésre kerü|t az
Árpád utca aszfa|tozásárabenyúitandó
pá|yázathoz szükséges Önrész,illetve
az isko|a bejárati ajtajának cseréje.A
költségvetésfőbb bevéte|iés kiadási
jogcímeit a
me|lékelt táblázat
tartalmazza.
A képvise|& testtt|et az ü|és
keretébenmÓdosítottaaz intézmények
a|apÍtlokiratát,i||etveegyedi kére|mek
Ügyében (épÍtési
te|kek üsszavételi
határidejének
meghosszabbÍtása)
hozotthatározatokat.

A szLoVÁK KsEBBsÉGl
tNKoRMÁNvznt (SzKt) szintén
2008.február7.énülésezett,
s az it|és

keretébenelfogadásra kerü|t a SzKt
2008.évikÖ|tsegvetése.
A $zKt 1.004
e Ft-a| gazdá|kodik, s ez évben
je|entős összegekke| járul hozzá a
sz|ovák színjátszók utazásához, a
lyári hagyományőrző tábor, a Pa|óc
|zek Fesztiválja és a nyugdÍjasnap
megrendezéséhez.A SzKt e|fogadta
2008.évimunkatervét
is.

Pincz Áaam
jegyző
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2oo8' évibevótoleinetton-eze4Íomásai:(e Ftr

l. Működési bevéb|ek
Intézményi
miiködésibevéte|ek
Helyiadó
Atengedettközponü adók
- szJA átengedett rész
- szJA kiegjövedelem diff.miatt
- Gépjárműadó
|l. Támogatások
Norrnat|vtámogatások
Ktzpontosítotte|őirányzatok
Norrnatívkótött fe|haszn.támogatások
. Kieg.tám.egyes közoKatási feladatokhoz
- Keg.tám. egyes szociális feladatokhoz
|||. Fe|ha|moási éstöke je||egiibevéte|ek
/ópítésite|ek ért/
ÍV. Támogatásérték0.mÍlködésl
bevéte|
v. Véglegesen átvett mtiködési cé|úpénzeszköz
V|. Kö|cgönökvlsszetéril|ése
/lakosságnak nyújtott,$NÍz,,ltö|csön
V|||. Pénzforga|om.nélkiilibevéte|/pénzmaradvány/
BEVETELEK IIINDOSSZESEN:

3.849
14.141
1.500

199
1.222

13.783
1.300
19.490

50.778
555
1.421

34.574

52.754

750
13.817
200
120
í0.B&|
íí2.869

4. iiskotmiinrzat 2oo9. é,vitervglett-kiadásai: (e F!|
l. ilíiködési' fbnntartásikiadások
Személyije||egűkiadások
Munkaadót terhö|ó járu|ékok
Működési, do|ogi,fenntartásikiadások
|l. Felhalmozási kiadások
Fe|újítás
|||. Pénzeszköz átadás
Támogatásértékúi,
i pénzeszk.
átadás
műk<idés
Vfuleges átadás, fe|halmozási
Vég|egesátedás- non profitszervezeteknek
Szociá|isje||egű.lakosságnaklV. Terta|ék
K|ADÁsoK MINDö3SZESEN:

61.783
19.270
24.U1
1.560
500
105
460
3.350

Változtak zooE. március |.iétől a ÍédtcsitÉ:s
szolÍláltatási dijak:
Fénymáso|ásA/4' A/3
20 Ft;40 FU lap
faxolás
30 FU lap
Művelödésiház nagytermének
bér|eti
díja 4.000FU^
nap
Kistraktorralvégzettkaszá|ás
10 FU m'
Fűkasával végzettkaszá|ás
13 Ft/m2

105.894

í.560
4.41ő

í.000
íí2.869
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Erdökürt KÖzségitnkorrnánpat Képviselö- testülete a he|yi önkormányzatokról
szó|ó 1990.éviLXV. törvény13.$-a alapján
2008.március í3..án(csütöÉökön) 1800órai kezdettet,
a Klubkönyvtár fö|dszinti nagytermében

rÖzmEG HALLGATÁsT TART.
A közmeghal|gatás keretében lehetőség nyí|ik arra, hogy az ál|arnpo|gárok
kozérdekűkérdésekettegyenek fe|, i|lefuejavas|atokatfogalmazzanak meg a
Képvise|őtestti|etszámára.
A közmeqha||oatáskeretében:
beszámo|óhangzike| az tnkormányzat2oo7.évbenvégzettmunkájári|,
a tárgyévbentervezetttevékenységéró|,
az intézmények
fenntartásánakjövőbe|i lehetőségeirő|.

Támogassuk egvházainkat és civi| szelvezeteinket adónk í-í
száza|ékáva|l
Egyházak
Magyar Kato|ikusEgyház
Magyarországi EvangélikusEgyház
Civil szervezetek
Művelódési Kör Erdókürt
Fa|uvédőSzépítőés Fejlesztő
EgyesÍiletErdőkürt

technikaiszám:
technikaiszám:

00íí
0035

adószám: 19157715-1-12
adószám:í9í63363-1.12

Hoggomóngoink jeggében
Az e|mú|t
évekhezhasonlóanisko|ánktanu|óiidénis gergelyjárást
rendeznekközségünkben.
Az eseményidőpontja:2008. március 12-13.(szerda és csütörtök)
dé|után
Kérjük,fogadjákszeretette|
a gyerekeket,és ha módjukbanál|,
támogassákisko|ánkat!
Kenyeres Aniki

xÜntolo.
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Új ovo.k a fa|ué|etéből
A Fa|uvédőSzépítőés Fejlesáő Egyesü|etErdőkürt, a MűvelodésiKör Erdőkürt
gondozásábanmegje|entújabbfi|mfelvéte|ek
DVD lemezen:
A lemez címe

KiadT

MűvelödésiKtr

SLUK

Öpusáaszer_2007,
MiivelŐdésiKör,
Fa|uvédőEgyesület
FaluvédőEgyesü|et Farsang- 2008.

Tartalom
A SzIovákNemzeti
Táncszínház
vendégszereplése
Rétságon.
- ópusáaszeri
A kecskeméti
kirándu|ás2oo7,október6án.
Az isko|a2008. évifarsangi
báljának fe|véte|ei.

A kiadványokróltovábbiinformációtad StyevkoMihály aa6.20-266-02-25
Vagyszemélyesen.
te|efonszámon,

Erdőkürti civil szervezetekhon|apja
A Fa|uvédó EgyesÜlet internetes honlapot indít az erdökürti civil szervezetek,
A hon|ap indításának célja a falu civi| é|etének
csoportok megismertetésére'
legyenekbárholis a vi|ágban,
bemutatásaa he|yiek,az Erdőkürtrőlelszármazottak,
akiérdek|ódést
mutata falu iránt.
bárkimás részére,
i||etve
A honlapegy,nyitó|appalindu|,aho|fe| |eszsoro|vava|amennyicivil szervezŐdés,
tekintika fa|uvalame|yértékének
őrzését,
ápolását.A szervezet
melyekcé|juknak
logijára kattintvaaz adott szervezet |apjárajutunk,amely bemutatjaa szervezet
tnáttT |ap mutatia
tevékenységét
szövegesen, fotókka|,videó klipekkelszínesítve'
a fa|urólésközépÍ.jleteirő|.
szinténfelvéte|ekkel
be a falu történetét,
KÜ|ön híroldal szo|gá|a falu tervezettés megtörténteseményeinekbemutatására,
beszámolók.hírekközreadására.
A hon|aphozelektronikuspostafiók címekis tartoznak,tehát |ehetészrevéte|eket,
javaslatokattenniaz egyes szervezetek,il|etvea hon|ap-karbantartT
felé.
A honlapota FaluvédőEgyesÜletfogja karbantartani.
A fenntartáskö|tségeita
rende|kezőszervezetekéves rotációs rendszerbenfogják fedezni,
koltségvetéssel
ebbenaz évbena fa|uvédők.
je|enlega honlapkódo|ásaés
A felkerÜlőismertetőkösszegyűjtésemár megtörtént,
szerintnéhányhétenbe|Ülláthatóés használható|esz
tesztelésefolyik.Reményeink
címen.
a rendszera www.erooKurwaíuveü+"rli..internetes
Faluvédő,SzépítőésFej|esztőEgyesület Erdőkürt

xÜntÖr,o. zooa. I' szám
Az erdőkürti MűvelődésiKör (Sz|ovák Szervezet)2007.évitevékenységének
váz|atos áttekintése
Civi|szervezetiinkaz elmúltévbenis a tagokku|turálisigényeinek
kielégítését
il|etve a sz|ovák nemzetiséginyelv és hagyományok ápolását tekintette tő
feladatának.
A 2006.ra vonatkozo zárszámadi közgyű|ésse|indu|taz esztendő, ekkor
határoáuk meg a 2ao7.évfó tevékenységi
formáitis.
Résztvettünkmegyénksz|ovák nemzetiségitalá|kozóinBánkon, Vanyarcon,
Sa|gótarjánbanva|amintRétságon.Színház]átogatást
szerveztünkBudapestre'A
kisebbségiÖnkormányzattalközösen támogattuk a Pa|óc izek Fesáivá|ját, a
pedigmeghívtuk
karácsonyinyugdíjasnapra
a pÜspökhatvanisz|ováknépiegyÜttest.
Nyáron immár nyo|cadik a|ka|ommalszerveáünk sz|ovák anyanye|vÚ nép- és
honismeretitábort,me|yröla Kiirtö|ő hasábjainmár részletesenbeszámo|tunk.
Tevékenységünk
anyagi bázisához jelentős mértékben
iáru| hozzá a tagok
szemé|yijövede|emadójának1 o/o-a.
Az e|múltévben174 ezer forintotje|entettez a
támogatási forma. Ezúton is köszönjÜk a fe|aján|ásokat,s kérjtik ez évi
támogatásukat
is.
2008. március í5én 15 órai kezdette! tartiuk az e|őző évi zársámadó
közgyűlésiinket a Faluvédő Egyesü|ettel közösen. Utána szerényuzsonnáva|
kíná|juka megje|enteket.
Mindenkitszeretette|
várunka K|ubkönyl,tárnagytermébe.
Budai József
EInök

A RÖNÉ-HP'Kfttájékoztatja
a falu |akosságát,hogy2008-bana szelektíven
gyújtttthul|adék
elszállításaa következő időpontokbantörténik:
március 12'
április í6.
május í4.
j ú n i u s1 1 .
jú|ius16.

augusztus 13.
szeptember 17.
október í5.
november í2.
december17.

A szá||ítási
napokmindenesetbenszerdáraesnek.Szemeteszsákokat
a
polgármesteri
|ehetigénye|ni.
hivata|ban

KÜRTÖlo

B r d ő tcürt kö z s ég Ó nko rmdng z at an ak i d ő s z aki t ú.jéko zt at o kia d udny a
. Alapította: Vadouics Jdnos
. Szerkesztő: Haujdr Zoltdn
. FeleléÍs kíadó: Paszterouics Janos, polgi.rmester
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