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 Nagyon sok ötletes jelmezbe bújt gyermek vett részt az idei farsangi mulatsá-

gon. Nagy örömünkre szolgált, hogy nem csak az iskolások léptek fel a dobogóra, az 

óvodások, volt diákok és még szülő is részt vett a jelmezes felvonuláson. Az elmúlt 

évhez hasonlóan független zsűri értékelte az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket. A 

zsűri nem volt könnyű helyzetben. Köszönjük nekik a segítséget. 

A bál megrendezését sokan támogatták munkájukkal, felajánlásokkal. A helyi 

Vöröskereszt tagjai finom palacsintát sütöttek, mely pillanatok alatt elfogyott. Kö-

szönjük a támogatást és a segítséget mindenkinek! 

Külön köszönetet mondunk azoknak a szülőknek és pedagógusoknak, akik se-

gítettek a mulatság megszervezésében, lebonyolításában. Végül, de nem utolsó sor-

ban köszönjük Radics Attilának és Tóth Jánosnak a hangosítást.  

 

Herczeg Anna 
 

 Igazi jó telünk van. Sok a hó, nagy a hideg, de szerencsére van mivel fűteni. Az 

iskolában minden évben gondot okoz a tűzifa felvágása. Sajnos a nehéz gazdasági 

helyzet már évek óta nem kedvez a falusi iskoláknak, egyre kevesebb a pénzünk, 

gondot okoz az intézmény fenntartása. Sok esetben szükségünk van a szülők, nagy-

szülők és a rokonok segítségére, hogy a gyermekek továbbra is itt tanulhassanak a sa-

ját falujukban.  

Novemberben néhány szülőnek, Havjár Zoltánnak és a gyerekeknek köszönhe-

tően nagyon gyorsan helyére került a tüzelő.  

Köszönjük, hogy szabadidejüket áldozták fel, hogy zökkenőmentes legyen az 

iskola fűtése. 
 

Herczeg Anna 
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Böjt az önvizsgálat ideje. 
 

„Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint.” 

      (Galata 5, 25 - 6, 10) 

 

Magyarországon morális válság van, az alapvető erkölcsi normák betartása mindenki részéről szük-

séges - mondta a köztársasági elnök.  Nemcsak a köztársasági elnök, hanem a társadalomban minden 

jószándékú ember látja azt, hogy az értékek válságban vannak. A politikai, gazdasági, de a magánélet is tele 

van hazugsággal, csalással, önzéssel és erőszakkal, a bűn számtalan és változatos megjelenési formájával. Ki 

emel és milyen eredménnyel szót mindezek ellen? A jószándékú ember elszomorodva és csalódottan kényte-

len látni, hogy ismét csak az történik, ami az emberi történelem során már számtalanszor történt; hogy a mo-

rális gátlástalanság életrevalóbbnak, erősebbnek bizonyul és győz a tisztesség és a jó szándék fölött. 

 

Nem új jelenség ez. Bár most napjaink magyarországi történései teszik különösen időszerűvé ezt a 

gondolatot, de így volt ez évezredekkel, évszázadokkal, és évtizedekkel ezelőtt is. Jelen időnk eseményei 

csak közel hozzák, illusztrálják számunkra Pál apostol helyzetelemzését az emberi világról és alapvető beál-

lítottságunkról, amelyről azt mondja: az ember természeténél és születésénél fogva bűnös, és az alapvető baj 

az, hogy az ember szereti a bűnt cselekedni. Ezt érti az apostol, amikor így mondja: az ember test szerint él. 

Megromlott gondolkodásával, torz látásával, önző értékrendszerével az ember szívének gondolata gonosz, 

ifjúságától fogva. Ezt mondja Isten az özönvíz történetében, ezt a diagnózist állapítja meg az emberről, vagy-

is rólunk. A köztársasági elnök nyilatkozatát lehet arrogánsan semmibe venni, de Isten nyilatkozatát nem. 

Mert Isten nem gyenge, korlátozott hatalommal rendelkező köztársasági elnök, hanem a mindenség Ura, aki 

türelmesen vár, lehetőséget ad arra, hogy megtérjünk, elhagyjuk bűneinket, sőt segít is, hogy megváltozzon 

az életünk, de előbb, vagy utóbb kikerülhetetlenül el kell előtte számolnia mindenkinek az életéről és tettei-

ről. 

 

Ez az az üzenet, amit Pál a galatáknak ír. Ne test szerint éljetek, hanem éljetek lélek szerint! 

Mit jelent a test szerinti élet? Tömören és szépítő körülírás nélkül mondva: a test szerinti élet a bűnben való 

élet. Az Isten jó rendje, akarata, a szeretet és erkölcsi tisztaság ellen való élet. Az elbukott, Istennel szembe-

fordult, Tőle elszakadt ember élete, azé az emberé, aki olyan akar lenni, mint az Isten, aki önmagát teszi meg 

saját maga és mások istenévé. Mindannyiunkban ott van ez a törekvés, a bűneset óta bele van írva a génje-

inkbe. Mindannyian erre a testi életre születtünk. Ez az életforma visz minket morális válságba, a bűn szám-

talan megnyilvánulási formájába. Nem azért vagyunk bűnösök, mert bűnt cselekszünk. Fordítva van: Azért 

cselekszünk bűnt, mert bűnösök vagyunk. És ezzel Isten ítélete alatt vagyunk.  

 

Talán néha megérezzük Isten helytelenítését lelkiismeretünkben, talán néha felmerül bennünk a le-

lepleződéstől, az ítélettől való félelem, de kimagyarázzuk, kikerüljük, igyekszünk elfelejteni. Mindenki szá-

mára eljön azonban az idő, amikor Isten ítélete teljes valóságában feltárja életünket, és kizár minket Isten 

boldog országából. Isten országában nincs helye morálisan válságban, a bűnnel bármiféle közösségben lévő 

embernek. Hosszan sorolja ennek a test szerinti életnek a példáit Pál apostol: házasságtörés, paráznaság, bál-

ványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, részegeskedés, harag, önzés, irigység, gyilkosság, és 

ezekhez hasonlók. Akik ilyeneket tesznek, azok nem öröklik Isten országát. 

 

A test szerinti élet az ember Istennel és embertársával való kapcsolatának válsága. Többről van tehát 

szó, mit morális válságról: a hit és a szeretet válságáról van szó. Még ha ezt belátjuk is, a magunk 

jószándékából, a magunk erejéből képtelenek vagyunk elszakadni a test szerinti élettől, képtelenek vagyunk 

radikálisan szakítani a bűnnel és megváltoztatni az életünket.  Ebből csak Isten tud kivezetni minket. Isten 

segítségére, megváltásra, Jézus Krisztusra, az Ő keresztjére szoruló emberek vagyunk.  
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Az evangélium, a jó hír a csapdába esett ember számára, hogy Isten megadta számunkra a változtatás 

lehetőségét. Megteremtette egy másfajta életforma lehetőségét, a Lélek szerinti életet. Jézus Krisztus halála 

és feltámadása új alternatívát adott az emberiségnek. Jézus a kereszten halálával eltörölte a bűnös múltat, 

feltámadásával tiszta lapot nyitott meg, és mindenki – bárki - újonnan kezdheti életét Jézussal. Ebben az új 

életben többé nem a mi önző természetünk áll a középpontban, hanem Jézus Krisztus isteni természete. Ő él 

mindazokban, akik hisznek benne, az ő gondolatai születnek bennünk, az ő motivációi irányítják a benne 

hívők cselekedeteit. Isten iránti feltétlen szeretet, és emberszeretet a jellemzője azoknak, akik Lélek szerint 

élnek. Erre is hoz néhány szemléletes példát Pál apostol. Akik a lélek szerinti életben járnak, azok szeretet-

ben, békességben, türelemben, jóságban, mértékletességben élnek, felelősséget vállalnak egymásért, egymás 

terhét hordozzák, és vigyáznak magukra, hogy megmaradjanak a hitben.  

 

Pál apostol ennek a vágynak a beteljesedési módját is elmondja: Ha a Lélek által élünk, éljünk is a Lélek sze-

rint.  

 

Jézus Krisztus az életét áldozta a kereszten, hogy nekünk új életünk legyen. Böjt idején különösen is kérjük 

Isten Lelkét, hogy térítsen magához minket, hogy szüljön újjá és segítsen ebben az új életben járni! 

  

Mekis Ádám 

Barborka 
 

3. és 4. osztályosaink idén januárban részt vettek a Békés Megyei Tudásház és 

Könyvtár által meghirdetett szlovák nyelvű rejtvénypályázaton. 

A pályázatra több, mint 25 iskola jelentkezett. 

A mi tanulóink is szorgalmasan töltögették a rejtvényfüzet feladatait, amelyek az ál-

latvilág témaköréből kerültek ki. 

A legtöbb pontot elérő tanulók füzeteit visszaküldtük; őket oklevéllel és apróbb 

ajándékokkal jutalmazták a szervezők. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanu-

lók könyvjutalomban részesültek. A mi „büszkeségeink”: 

 

Ferenczi Evelin 

Hegedűs Flóra 

Horváth Ádám 

Proksza Manó 

 

Gratulálunk nekik!          Hegedűs Anita 
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Vöröskeresztes  hírek 

 

 
Kis visszatekintés a 2008-as évre: 

 

az iskolai farsangi bálon palacsintasütéssel segítettünk szebbé tenni  a tél- bú-

csúztatót  

áprilisban sikeres véradó napot szerveztünk -32 fő jött el vért adni és ezzel 3 

életet menteni 

májusban a jótékonysági bál szervezésében segítettünk 

augusztusban újabb véradás – 30 fővel 

a Palóc Ízek Fesztiválján ismét jutalmaztuk a sokszoros véradókat , vagy a 

konferanszié szavaival élve „Életmentőket”, ugyanerre a napra versenyt hir-

dettünk az egészséges környezet jegyében az iskolásoknak (elem- gyűjtés) 

 

Örvendetes, hogy taglétszámunk 2008-ban 100 fölé emelkedett, csatlakozni 

még az idén is lehet! 

 

 

 

Terveink 2009-re: 

 

a falu és az iskola rendezvényeinek tőlünk telhető támogatása 

áprilisban véradás szervezése  

az idei jótékonysági bál szervezésének segítése 

az iskolai nyári logopédiai tábor segítése 

a Palóc Ízek fesztiválján véradók jutalmazása-újra keressük az először                               

„Életmentővé” válókat – és nemcsak idézőjelben, hanem effektíve – egy kis 

áldozattal (véradás) életet mentenek, vagyis Hőssé válnak  

augusztust is véradással zárjuk 

 

Az idei bélyegek (200 Ft) árusítása megkezdődött. Az idén is Együd Istvánné vál-

lalta ezt a fáradságos feladatot. Köszönet a tavalyi munkájáért is.  

 

Itt szeretnénk még köszönetet mondani mindenkinek, aki segíti a helyi kis szerve-

zet tevékenységét. A vezetőség megpróbálja nem mindig ugyanazon embereket ter-

helni a feladatokkal, ugyanakkor örvendetes, hogy az itt élő emberekre mindig szá-

míthatunk. 

  

                                      A helyi Vöröskereszt  vezetősége 
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A költségvetési bevételek  / E Ft / 

 
 /1/ Az önkormányzat 2009.évi bevételeinek tervezett forrásai: 

 

        I.   Működési bevételek                                                                                     31.084 

              Intézményi működési bevételek                                               9.356 

              Helyi adó                                                                                   1.785 

              Átengedett központi adók                                                       19.927 

              - SZJA átengedett rész                                        4.905 

              - SZJA kieg.jövedelem diff. miatt                    12.922 

              - Gépjármű adó                                                   2.100 

 

        II.   Támogatások                                                                                               29.154 

               Normatív támogatások                                                           28.465 

               Központosított előirányzatok                                                      571 

               Normatív kötött felhaszn.támogatások                                       118 

 

 

         III.  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /építési telek ért./                              731 

 

         IV.  Támogatásértékű működési bevétel                                                            1.400 

 

         V.    Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz                                                150 

 

         VI.    Kölcsönök visszatérülése /lakosságnak nyújtott „árvíz” kölcsön/                100 

 

         VIII.  Pénzforgalom nélküli bevétel /pénzmaradvány/                                      16.560 

                                     ____________________________________________________ 

                                     Bevételek mindösszesen:                                 79.163 

 

 

/2/ Az önkormányzat összesen bevételeiből a Helyi Szlovák kisebbségi Önkormányzat 

              bevételei: 

 

              II.    Támogatások                                                                                                 571 

 

             VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel                                                                       258 

                                     __________________________________________________ 

 

                                                                                                       összesen:                     829 
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Költségvetési kiadások /E Ft/ 
 

 /1/ Az önkormányzat 2009. évi tervezett kiadásai: 

 

         I.   Működési, fenntartási kiadások                                                                    69.031 

              Személyi jellegű kiadások                                                       36.683 

              Munkaadót terhelő járulékok                                                   11.446 

              Működési, dologi, fenntartási kiadások                                   20.902 

 

        II.   Felhalmozási kiadások                                                                                    2.850 

               Felújítás                                                                                       450 

               Beruházás                                                                                 2.400 

 

         III.  Támogatásértékű, működési célú pénzeszköz átadás                                       700 

 

         IV.  Véglegesen átadott pénzeszköz                                                                     5.582 

                Végleges átadás- non profit szervezeteknek                              515 

                Szociális jellegű  -lakosságnak-                                              5.067 

 

         V.  Tartalék                                                                                                           1.000 

                                          ________________________________________________ 

                                          Kiadások mindösszesen:                           79.163 

 

 

/2/  Az önkormányzat összesen kiadásaiból a Helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 

               kiadásai. 

 

          I.  Működési, fenntartási kiadások                                                                        414 

              Dologi kiadás                                                                            414 

 

         III. Támogatásértékű, működési célú pénzeszk.átadás                                          200 

 

         IV. Pénzeszköz átadás, működési célú                                                                  215 

                                    ___________________________________________________ 

 

                                                                                    összesen:                                    829 
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 Erdőkürt Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi 
  

   

   előirányzat eFt 

 Bevételek   

 Állami támogatás 571 

 Pénzmaradvány  258 

 Bevételek összesen: 829 

   

   

   előirányzat eFt 

 Kiadások   

 Személyi juttatások   

 Összesen   

 Dologi kiadások   

 Egyéb dologi kiadás 106 

 Szállítási szolg. 190 

 Újság, naptár 35 

 Irodaszer 5 

 Üzemeltetés, fenntartás 10 

 ÁFA 58 

 Belföldi kiküldetés 10 

 Összesen 414 

 Átadott pénzeszköz   

 
támogatásértékű, 
múködési célú 200 

 
végleges pénzeszk.-
Műv.körnek 200 

                                   - 15 

 Összesen 415 

     

     

 Kiadások összesen 829 

   

   

 Erdőkürt, 2009. február 02. Budai József 

  elnök 
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SPORTKÖR – 2008. 

 
A Kürtölő olvasóinak nem kell bizonygatni, hogy 90-es évek végéig Erdőkürtön milyen hagyomá-

nyosan szép sportélet folyt. Hosszú éveken keresztül működött az egész környéken ismert és elis-

mert focicsapat. Iskolásaink – igaz sportköri kereteken kívül, de – országos sakk, pingpong és tájfu-

tó versenyekre is eljutottak. Társadalmi munkában egy nagyszerű sportöltöző épült, mindig volt és a 

mai napig van egy jó adottságú futballpályánk. Mindez a sok felhalmozott érték éveken keresztül 

kihasználatlanul hevert. 

A régi sportosok 2007-ben ezen változtatni akartak és nevüket adták az egyesület újra szervezésé-

hez és a sportélet új alapokon történő újraindításához. Az új célkitűzés az lett, hogy szervezett kere-

teken belül mozgási lehetőséghez jussanak mindazok, akik erre igényt tartanak. Elsősorban az isko-

lások, akik fél napot töltenek az iskolában, délután többnyire zárt helyen tartott foglalkozások vár-

ják őket, és megmaradó idejüket vagy a számítógép, vagy a TV képernyője előtt töltik. Rajtuk kívül 

pedig mindazok a fiatalok és középkorúak, akik hisznek a mozgás egészséges voltában. 

Az elképzelés mentén 2008 januárjában meg is alakultak a szakosztályok és megkezdték működésü-

ket. Márciusban a tagság éves közgyűlésén jóváhagyta a beindult folyamatot, új alapszabályt foga-

dott el, új vezetőséget választott, megváltoztatta az egyesület eddigi nevét, székhelyét és éves költ-

ségvetést fogadott el. 

Az új vezetőség első feladata volt a változások cégbírósági átvezetése, bankszámlaszám nyitása, 

egyéb adminisztrációs kötelezettségek elvégzése (adóhatóság, bélyegző, KSH, ügyfélkapu nyitás, 

stb.). 

Nagyon kis költségvetéssel indultunk, csak a beszedett éves tagdíjra (20 000 Ft) és az önkormány-

zattól kapott támogatásra (50 000 Ft) számíthattunk. SZJA 1%-ot a változások hivataloknál való 

átvezetéséig szándékosan nem akartunk gyűjteni (ennek ellenére, 2 odafigyelő tagunknak köszönhe-

tően és az APEH-al való egyezkedés után így is kaptunk 6 000 Ft-ot). A rendelkezésre álló 76 000 

Ft jelentős részét emésztették fel a változások átvezetésének költségei, így aláírási címpéldány 

(6 400), bélyegző (7 300), bank költség (4 000), posta költség (2 000). A kerékpáros szakosztály 

részére vettünk láthatósági mellényeket a közúton történő kerékpározáshoz, mentődobozt, a Faluvé-

dő Egyesülettel és a Művelődési Körrel közösen vettünk egy csocsót az Ifjúsági Klub fiataljainak. A 

legtöbbet 19 000 Ft-ot, a pálya fűnyírásához a gépekbe szükséges benzinre költöttünk. Összességé-

ben 52 000 Ft elköltése után 24 000 Ft megtakarítással kezdtük a 2009. költségvetési évet. 

A 2009. évre pályázatot nyújtottunk be működési költségek támogatására az NCA civil alaphoz, 

pályázni kívánunk önkormányzati támogatásra és ezúton is szeretnénk felhívni tagjaink figyelmét 

az SZJA 1%-aik egyesület részére történő adományozására (adószámunk: 19929156-1-12). A veze-

tőség várhatóan egy 260 000 Ft-os költségvetést fog benyújtani a közgyűlésnek jóváhagyásra. 

Erdőkürt, 2009. február 16. 

Nyári József (elnök). 
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KÜRTÖLŐ  

Erdőkürt község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa 

Alapította: Vadovics János 

Szerkesztő: Havjár Zoltán 

Felelős kiadó: Paszterovics János, polgármester 

                                Megjelenik 220 példányban 
                                Kürtölő az Interneten: www.erdokurtfaluvedo.hu 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Elhunytak  

 

Tóth Erzsébet   1929.január 1 –2008.szeptember 18. 

Franyó Andrásné   1938. január 11 – 2008.szeptember 19. 

Dian Csaba    1973. június 29 – 2008. október 19. 

Holicza Mihályné   1928. július 18 – 2008. október 21. 

Szvetlik Mihályné  1922. július 11 – 2008. november 24. 

Mlinárcsek Pálné   1923. november 13 – 2009. február 2. 

Kiadó A lemez címe Tartalom 

Faluvédő Egyesület 

  

Erdőkürt a Palóc Ízek 

Fesztiválon – 2008. 

A 2008. évi Palóc Ízek Fesztiválon az erdő-

kürti csoportok fellépéseit tartalmazza 

(Bölcsőtől a bölcsőig, szlovák táncok, wes-

tern tánc, hajrázó lányok, hastánc, anyák – 

lányok tánca, erdőkürti lakodalmas) 

Faluvédő Egyesület 

  

Balassagyarmat – 1973. Az 1973 januárjában, a balassagyarmati le-

ánykollégiumban lezajlott túszdráma esemé-

nyeinek felelevenítése. 

Faluvédő Egyesület 

  

Bánk – 2008. Az erdőkürtiek részvétele a XIII. Nógrádi 

Nemzetközi Folklór Fesztiválon Bánkon, 

2008. augusztus 3-án. 

Faluvédő Egyesület 

Művelődési Kör 

Honismereti tábor – 

2008. 

A IX. Honismereti tábor eseményinek bemu-

tatása 4 db DVD lemezen. 

Faluvédő Egyesület 

  

Erdőkürti Andezitbarlang Az barlang és a felfedezés történetnek bemu-

tatása. 

Új DVD-k a falu életéből 

 

A Faluvédő Szépítő és Fejlesztő Egyesület Erdőkürt gondozásában megjelent legújabb filmfelvéte-

lek DVD lemezen: 

A kiadványokról további információt ad Styevko Mihály a 06-20-266-02-25 telefonszámon, vagy 

személyesen. 


