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A költségvetési bevételek  / E Ft / 

 

 

4.§. /1/  Az önkormányzat 2010.évi bevételeinek tervezett forrásai: 

 

        I.   Működési bevételek                                                                                     26.421 

              Intézményi működési bevételek                                               4.323 

              Helyi adó                                                                                   1.601 

              Átengedett központi adók                                                       20.497 

              - SZJA átengedett rész                                        4.655 

              - SZJA kieg.jövedelem diff. miatt                    13.442 

              - Gépjármű adó                                                   2.400 

 

        II.   Támogatások                                                                                               26.569 

               Normatív támogatások  - lakosság száma alapján                   2.608 

                                                     - feladatmutató alapján                     23.961 

 

 

         III.  Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /építési telek ért./                             750 

 

         IV.  Támogatásértékű működési bevétel                                                            1.976 

 

         V.    Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz                                               100 

 

         VI.    Kölcsönök visszatérülése /lakosságnak nyújtott „árvíz” kölcsön/                 40 

 

         VII.  Pénzforgalom nélküli bevétel /pénzmaradvány/                                      10.844 

 

        VIII.Értékpapír értékesítés                                                                                  1.450 

                                     ____________________________________________________ 

                                     Bevételek mindösszesen:                                                    68.150 

   

 

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

              bevételei: 

 

              IV.    Támogatásértékű működési bevétel                                                         566 

 

             VII. Pénzforgalom nélküli bevétel                                                                      134                                     

________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                       összesen:                     700 
 

Tájékoztató 

 

Az AVE Hulladékszállítási Szolgáltató munkatársai 2010. április 13-án kedden 10—17 óra között az 

elmaradt szereződés kötésekkel kapcsolatos kérdésekben a lakosság rendelkezésére állnak a művelő-

dési házban. 
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Költségvetési kiadások /E Ft/ 
 

 

5.§. /1/ Az önkormányzat 2010. évi tervezett kiadásai: 

 

         I.   Működési, fenntartási kiadások                                                                    63.470 

              Személyi jellegű kiadások                                                       32.556 

              Munkaadót terhelő járulékok                                                     8.392 

              Működési, dologi, fenntartási kiadások                                   22.522 

 

 

         II.  Támogatásértékű, működési célú pénzeszköz átadás                                       960 

 

         III.  Véglegesen átadott pénzeszköz                                                                     3.720 

                Végleges átadás- non profit szervezeteknek                              350 

                Szociális jellegű  -lakosságnak                                               3.370 

 

 

                                          ___________________________________________________ 

                                          Kiadások mindösszesen:                                                 68.150 

 

 

 

 

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

               kiadásai. 

 

          I.  Működési, fenntartási kiadások                                                                        450 

              Dologi kiadás                                                                            450 

 

         II. Támogatásértékű, működési célú pénzeszk.átadás                                          200 

 

         III. Végleges pénzeszköz átadás, működési célú                                                    50 

                                    _____________________________________________________ 

 

                                                                                    összesen:                                    700 

Támogassuk egyházainkat és civil szervezeteinket adónk 1-1 százalékával! 

 
Egyházak 

Magyar Katolikus Egyház    technikai szám:  0011 

Magyarországi Evangélikus Egyház   technikai szám:  0035 

 

Civil szervezetek 

Művelődési Kör Erdőkürt    adószám: 19157715-1-12 

Faluvédő Szépítő és Fejlesztő 

Egyesület Erdőkürt     adószám: 19163363-1-12 

Erdőkürti Sportkör     adószám: 19929156-1-12 
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Székelyföldi vendégek Erdőkürtön 

A tavalyi évben erdélyi kirándulásunk alkalmával megismerhettük a székelyek vendégszeretetét. 

Sok egyéb mellett eljutottunk a Békás-szorosba, Csíksomlyóra, a székelyek „szent” hegyére a Mada-

rasi-Hargita csúcsára (1801m). De voltunk Korondon, Székelyudvarhelyen és Tamási Áron szülőfa-

lujában; Farkaslakán is. Szállásadóinkban barátokra leltünk, akik finomabbnál finomabb ételekkel és 

híres szilvapálinkával kényeztettek minket. Most ezek a kedves emberek Tibód és Oroszhegy tele-

pülésekről, húsvét hétfő hajnalban egy hetes kirándulásra indulnak Magyarországra. Első napjuk 

délutánján ide Erdőkürtre látogatnak el, hogy megnézzék a mi kis nógrádi falunkat, amelyről László 

bátyám már oly sokat mesélt nekik. A vendégeink egy délutánt és estét töltenek nálunk, családoknál 

lesznek elszállásolva. Székelyföld egyik leghíresebb zenésze Vass László és muzsikus társa Péter 

Dénes is a csoporttal tart. Így egy rendhagyó locsoló bálra is sor kerül húsvét hétfőjén. Másnap dél-

előtt megnézik kicsi falunk nevezetességeit és tovább folytatják a megkezdett magyarországi kirán-

dulásukat. 

Az előzőekhez kapcsolódva: 

Ahogy a kihelyezett plakátokon is olvashatták a locsoló bál április 5-én (hétfőn) 20 órakor kezdődik 

a Művelődési Ház nagytermében. A bálra csak korlátozott számban és elővételben lehet jegyet vásá-

rolni április 4-ig (vasárnapig) Benedekné Budai Júliánál. A belépőjegy ára: 500 Ft/fő. Büfé nem 

lesz, ételről-italról mindenkinek magának kell gondoskodni. 

Benedekné Budai Júlia 

Nagy erdélyi kirándulás(2010.július 20-26.) 

Az idén is indul egy kirándulás, amelynek uticélja Dél- és Közép-Erdély. Fontosabb állomások az út 

során: Arad, Vajdahunyad, Déva, Nagyszeben, Fogarasi-havasok, Bilea-tó, Brassó, Kovászna, Szent

-Anna-tó, Tordai-hasadék, Tibód, Oroszhegy. Részvételi díj: 52.900 Ft/fő, mely tartalmazza az 

utiköltséget (kényelmes, légkondicionált, büfés autóbusszal), 6 éjszaka szállás (falusi turizmus) és 

félpanziós ellátás (vacsora, reggeli), csoportkísérő idegenvezetőt, mulatság költségét (ital kivételé-

vel). Nem tartalmazza a belépőjegyeket és a kötelező utasbiztosítást (BBP: 420 Ft/fő/nap). Bővebb 

információ Benedekné Budai Júliánál. Jelentkezési határidő: 2010.04.20. 

Kürti gyerekek szép teljesítménye evangélikus hittanversenyen 
 

Már húsz éves hagyománya van az Evangélikus Országos Ifjúsági Osztály által kiírt hittan-

versenynek. Általános iskolás gyerekek korosztályonként mérik össze tudásukat. Erdőkürti hittano-

sok már több ízben is megnyerték nemcsak a megyei, hanem továbbkerülve az országos versenyt is. 

Az Észak-Pest megyei Egyházmegye gyülekezeti csapatainak versenye idén az Aszódi Evangélikus 

Gimnáziumban került megrendezésre március 27-én. A mostani megyei döntőre Erdőkürtről 3 

négyfős csapat is jelentkezett. A két alsós csapat közül az egyik megnyerte a megyei versenyt és így 

továbbkerült az országos döntőbe, amely Piliscsabán lesz megtartva április 23-án. Álljon itt a döntő-

be jutott gyerekek névsora: Hegedüs Flóra, Ferenczi Evelin, Horváth Ádám és Jantos Hunor 

valamennyien 4. osztályos tanulók. Reméljük, hogy élmény lesz számukra a verseny, ugyanakkor 

lelki épülésüket is szolgálja.  

         Mekis Ádám (esperes) 
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Sakk diákolimpia 

 

A Karancslapujtőn tartott egyéni bajnokságon a 8 első helyezésből négyet erdőkürti ta-

nulók hoztak el: 

Lány I.  korcsoport – Orgoványi Dóra (6 pont) 

Lány II. korcsoport – Orgoványi Melinda (6 pont) 

Lány IV. korcsoport – Kondella Mirtill (7 pont) 

Fiú II. korcsoport – Futó Máté (6 pont) 

 

Nógrádmegyeren a megyei csapatversenyen I. helyen végeztek az alsós lányok. A kor-

csoportban öt csapat vett részt a versenyen, az erdőkürti csapat 10,5 ponttal lett győztes. 

A csapat tagjai: Orgoványi Melinda 

                            Ferenczi Evelin 

                            Orgoványi Dóra 

A felsős lányok III. helyezést értek el 
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A rendkívüli tabló 

 

 

Bizony, ez készül. Anyák napi dekorációnak szánom, majd felkerül az iskolafolyosó falára. 

 Régóta gyönyörűséggel nézegetem egykori tanítványaim egyre szaporodó gyermekeit . Innen 

jött az ötlet: milyen szép lenne,ha szüleikkel együtt megörökíteném őket. Az volt a haditerv, hogy én 

felkeresem őket a békebeli filmes, kattintgatós fényképezőgépemmel, és magam készítem el a képe-

ket; egy olyat, melyen a tanítvány gyermekével, majd az egész család megjelenik. Innen derül majd 

ki, hogy melyik szülő volt a tanítvány. 

Az időpont egyeztetéssel sok bajom volt, hisz aki manapság eltartja a családját, még sokszor 

hétvégén is dolgozik, így az apukákat nehéz volt becserkészni. Néhányukkal tehát csak úgy sikerült a 

randevú, hogy mikor mindenki kéznél volt, ők jöttek fel hozzám. Fogalmam sem volt, hogy a gyer-

mekek szépségén kívül, mennyi öröm vár rám. Mindenhol behívtak, megnézhettem az otthonaikat, és 

a rendkívüli osztályfőnöki órán mindenről szó esett. Majdnem a legfontosabb dolgokon vannak túl: 

pályaválasztás, párválasztás, fészekrakás, szülőség, együttlakás a szülőkkel, esetleg költözés. Felnőtt-

ségükről tanúskodott, hogy ők is visszakérdeztek, én hogy vagyok? Mekkora már az unokám, aki az ő 

idejükben született, és ha nem volt kedvük a matek órához, csak megkérdezték, hogy van Adél? Már 

ő is 17! Meghatottan láttam, hogy a nem éppen kitűnő diákunk milyen kiváló háziasszony és anyuka 

lett. Szintén megmelegítette a szívemet az a bizalom, melyet ott az iskolapadban sikerült velük kiépí-

teni, és a mai napig működik. 

A statisztika: 22 ilyen családunk van, de ez csak az én tíz évi munkásságom alatt lévő tanítvá-

nyok. Képzelem Boda tanító bácsinak milyen csapata lenne, hisz az ő tanítványai már ingyen utaznak 

(hogy szépen fogalmazzak)! A legidősebb gyermek Tamara, a legfiatalabb Dudok Zoliék Dórája. 

Mikor Budai Tibiéktől jöttem el, Tibi utánam szólt, hogy szeretné látni a többiek fotóját is. Én 

is pont így gondoltam, hogy nem csak engem érdekelnek ők, hanem ők is egymást. Merészen tovább-

gondoltam hát a történetet: egyszer egy gyermeknapon összecsődítem őket a focipályán mindnyájunk 

örömére. Remélem, sikerül! 

 

Külkey Eszter 

Erdőkürtiek az acsai Petőfi-napokon 

 

 

 Az acsai Petőfi Sándor Általános iskola évről évre megrendezi névadója tiszteletére a Petőfi-

napokat, melyeknek az idén mi is részesei lehettünk A versíró versenyre tíz kisdiákunk kezdett rímfa-

ragásba, közülük Hegedűs Flóra a második helyen végzett, sőt ő nyerte meg a meseíró versenyt is. 

 A nagyobbak az anyanyelvi vetélkedőben jeleskedtek: egyik csapatunk (Nagy Viktória, Németh 

Ádám, Nyemcsok Milán) a negyedik helyen végzett, de a másik csapatnak (Osztroluczky Edit, Szé-

kely Zoltán, Unghi Mónika) sincs oka szomorúságra, hiszen ők a hetedikek lettek a környék iskolái-

nak 18 csapatából. 

 Érdekes feladatnak bizonyult a fordítóverseny: Petőfinek egy versét és egy prózarészletet kellett 

angol nyelvre átültetni. Egyetlen bátor pályázónk, Németh Ádám nemcsak első helyezett lett, de ki-

emelkedő pályamunkájáért különdíjban is részesült. 

 Minden résztvevő emléklapot kapott, s aki helyezést nem ért el, az is szép élményekkel gazda-

godott a kiválóan megszervezett vetélkedőkön. Díjazottainkra büszkék vagyunk, gratulálunk 

valamennyiüknek! 

              Kenyeres Anikó  
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A Nyugdíjasklub februárban köszöntötte a névnapjukat ünneplő Zsuzsannákat, valamint a falu nyugdí-

jas, de még mindig aktív pedagógusát, községünk díszpolgárát, Boda Károlyt, akinek 70. születésnapja volt. 

 

Születésnapi köszöntő 

 

Régen, nagyon régen, egy szép nyári napon 

Kopogtatott valaki az iskolai ajtón. 

Egy fiatalember volt az, tele akarással, 

Indulni kívánt a tanítás gyönyörű pályáján. 

Idegen volt itt számára minden és mindenki, 

De ezt az akadályt gyorsan sikerült legyőzni. 

Egy, csak egy cél lebegett a szemei előtt: 

Tanítani, nevelni e falu gyermekeit. 

Megtanított betűt írni és persze olvasni, 

De a számolásnál sem lehetett lemaradni. 

Hamar megszerette őt a faluban mindenki, 

Felnőtt s gyermek számára ő lett a Boda tanító bácsi. 

Teltek-múltak az évek, de ő sosem fáradt. 

Folyton jött, ment, szaladt és tette, amit vállalt. 

Sakkozni, pingpongozni sok gyereket megtanított, 

Így aztán a versenyeken büszkén bizonyított. 

Társat is talált e kis közösségben, 

Kivel a mai napig szeretetben élnek. 

Három okos gyermekkel áldotta meg az ég, 

Kiknek útját a mai napig egyengeti még. 

Nagypapa szerepében is szeret tetszelegni, 

Hisz játékosságát máig sem tette le. 

Tisztelet és szeretet vette körül a pályáján. 

Nem csoda, mert segítőkészségével is mindig az élen járt. 

70 év nagy idő, mondhatnánk ezt róla, 

De ha rátekintünk, nem ezt látjuk rajta. 

Fiatalos tekintet és mosoly ül az arcán, 

Pedig jóban s rosszban is volt része élete során. 

Köszönjük azt a sok türelmet, amit tőle kaptunk, 

És reméljük, lesz még lehetőségünk meghálálni mindazt, 

Amit értünk és falunkért tett és tesz ezután is. 

Kívánunk még sok szép, boldog évet, 

Békességet, nyugalmat és jó egészséget! 

Isten éltesse sokáig! 

 

 

Szeretettel: Budai Józsefné 

a Nyugdíjasklub nevében 

 

Erdőkürt, 2010. február hava 

A felvételek a 2009. évi 

nyugdíjasok napján ké-

szültek. 

Készítette: Havjár Zoltán 
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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 

 
 

Újszülöttek 

 

Kapuszta Petra    2009.október 9. 

Dudok Dóra    2010.január 9. 

 

 

Elhunytak 

 

Berczeli István     1923. október 24 - 2009. október 29. 

Jantos János   1946. április 22 – 2010. március 6. 

 

 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Jantos János temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban 

osztoztak 

A gyászoló család 

FELHÍVÁS 

 

 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy községünkben 2010. április 21-én (szerdán) 

08.00 és 10.00 óra között 

 

EBEK VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSA LESZ 

 

Az oltás helye: a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban 

 

A díjtételek: a helyszínen való oltás: 3.000 Ft/eb 

                                                               háznál oltás:         3.500 Ft/eb 

 

A háznál való oltásra jelentkezni lehet Dr Baboss Csongor állatorvosnál a 06-30/900-5568-as telefonszámon, illetve az ol-

tás napján a helyszínen. 

Erdőkürti hímestojás 

Festette: Külkey Eszter 

Áldott húsvéti ünnepeket kí-

vánunk minden olvasónknak! 


