Tisztelt Olvasóink!

Tisztelt Olvasónk!
Ön, a Kürti Hírnök-öt,
Hejőkürt Község Önkormányzata által kiadott információs lap első számát
tartja kezében.
Az önkormányzatunk
képviselő testületének határozata alapján a lakosság
tájékoztatására helyi újságot jelentetünk meg, melyet minden családhoz díjmentesen juttatunk el.
Újságunk oldalain rendszeres információt tervezünk adni a képviselőtestületünk, az önkormányzatunk munkájáról, terveiről,
a tervek megvalósítását segítő, vagy akadályozó tényezőkről, az aktuális fejlesztésekről, a lehetőségek feltárásáról,
illetve a közérdekű szolgáltatásokról.
Bemutatjuk, illetve bemutatkozási lehetőséget biztosítunk
a helyi intézmények, vállalkozások részére, működésük, terveik ismertetésére.
Terveink között szerepel a település kulturális, sport életének eseményeiről szóló szöveges, képes beszámolók öszszeállítása is, mellyel reményeink szerint egy-egy helyi ünnepélyes esemény kellemes emlékét elevenítjük fel.
A lakosság összefogása, a baráti kapcsolatok erősítése
érdekében rendszeresen szeretnénk bemutatni ismert, vagy
kevésbé ismert személyeket, családokat, olyan példa értékű tetteket, melyből tanulhatnak családok, egyének, vagy
éppen példakép lehet gyermekeink számára.
A Kürti Hírnök minden száma teljes terjedelemben, eredeti megjelenéssel olvasható lesz a www.hejokurt.hu internetes oldalunkon is, ezáltal az újság tartalma a szomszédos
települések, a hazai olvasók mellett az ország, a világ bármely pontján növelheti a település ismertségét, népszerűségét, vagy felkeltheti újabb befektetők érdeklődését.
A Kürti Hírnök oldalait érdekessé tehetik a helyi lakók elbeszélései, ötletei, régi szokások felelevenítései, tájjellegű
receptek.

Várjuk olvasóink véleményét, ötletét, javaslatát.
Bízunk benne, hogy a Kürti Hírnök közös munkánk eredményeként hasznos és kellemes újságja lesz a település
lakóinak, melyben minden korosztály megtalálja a számára
fontos és érdekes olvasnivalót.
Varga Gyula
polgármester

Kedves
Hejőkürtiek!
A Kürti Hírnök első
számának oldalain
Hejőkürt
Község
Önkormányzata nevében, valamennyi
olvasónknak, minden
családnak erőt-egészséget kívánunk. Köszönjük az
elmúlt évi együttműködést.

Békés Karácsonyt
Boldog Új Évet
Varga Gyula
polgármester

RÖVID HÍREK
1. Testületi ülés: 2005.november 22. Az Önkormányzat
képviselő-testületi ülésének napirendjei között szerepelt
a község Település -Rendezési Tervének módosítása.
A módosításra azért került sor, mert a tiszatarjáni kavics bányából a szállító járművek számára Hejőkürt települést elkerülő útvonal lett kijelölve a külterületen, ezáltal
az átmenő nagy teherfogalom lényegesen csökkent, zavartalanabbá, biztonságosabbá téve a helyi lakosok nyugalmát, közlekedését.
2. Mikulás
gyerekeknek:
December 5-én minden
gyermekhez becsengetett
az Önkormányzati Mikulás.
Immár hagyományosnak
tekinthető, hogy mikuláskor
ajándékot visz a gyerekeknek az „Igazi Kürti Mikulás”, nagy örömet szerezve ezzel a gyermekeknek, akik egyre nagyobb lelkesedéssel várják és örömmel fogadják a nagyszakállú télapót.
3. Karácsonyi ajándék időseknek: A korábbi évek hagyományaihoz híven, az idén is, a képviselő-testület tagjai
személyesen viszik ki az időseknek az Önkormányzat karácsonyi ajándékát, néhány kedves szóval, pár perces
meghitt beszélgetéssel kedveskednek a szeretet ünnepén.
4. Közmeghallgatás: 2005.december 9-én 17 órától
Hejőkürt Község Önkormányzatának - képviselő -testülete
KÖZMEGHALLGATÁST tart a községházán.
Tisztelettel várjuk településünk minden polgárát.
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2 Önkormányzati hírek

Tájékoztatás az Önkormányzat
2005 évi gazdálkodásáról
Bevétel alakulását befolyásoló tényezők
2005. évben az Önkormányzat állami normatív támogatásból származó bevételei, csak minimális mértékben emelkedtek. Az egyes állami normatív támogatások reálértékének
csökkenése nyilvánvalóvá teszi azt a tényt, hogy az Önkormányzat a jövőben egyre inkább a helyben képződő bevételekre (helyi adók) számíthat.
Az Önkormányzat a fő bevételi forrását az állami támogatások, a másodlagos bevételi forrásokat a helyben képződő
bevételek jelenthetik. Reálisan lehet számítani arra, hogy ez
a helyzet ezután a jövőben ellenkezőjére fog változni. Ezt
már vitathatatlanul előre jelezte a 2005. évi költségvetési törvény is, amely tendenciák 2006-os költségvetési év során
változatlanul folytatódni fog.

Hejőkürt melletti
autópálya

Tervek
a helyi bevételek növelésére
Az Önkormányzat működőképességének biztosítása, valamint a fejlesztési elképzelések megvalósítása érdekében fel
kell tárni minden lehetőséget a helyben képződő bevételek
realizálása érdekében.
♦ Minél jobban ki kell használni az M3 autópálya által nyújtott előnyöket.
♦ Hatékonyan elő kell segíteni a vállalkozások megtelepedését a településen.
A vállalkozások Hejőkürtön való megtelepedése az új
munkahelyek létesítésén túl, a helyi iparűzési adóbevételek
számottevő növekedését is maga után vonja.
Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudatosan készült az M3 autópálya építésből eredő előnyök
kihasználására.
Az Önkormányzat az autópálya átadásának időpontjában
már rendelkezett elfogadott Településrendezési Tervvel. A
Településrendezési Tervben ipari-gazdasági övezetet jelölt
ki az M3 autópálya hejőkürti csomópontjának közvetlen közelében. Az Önkormányzat ezen elképzelése maradéktalanul bevált, mivel jelenleg már épül egy logisztikai központ az
ipari-gazdasági övezetben, amely a település lakói és a térség számára sok új munkahelyet jelent. Az sem mellékes,
hogy a vállalkozások megtelepedése számottevő helyi iparűzési adóbevételt jelenthet az Önkormányzat számára.
Az Önkormányzat - a kedvező feltételek alapján - további
vállalkozások, megtelepedését várja Hejőkürt községben. A
vállalkozások számára kedvező a település elhelyezkedése.
Az autópályán gyorsan megközelíthető Budapest, Miskolc,
hamarosan Nyíregyháza és Debrecen is. A tiszaújvárosi ipari
területek is viszonylag közel vannak (10 km). Ezt a távolságot jelentősen csökkenteni fogja az Oszlárt és
Tiszapalkonyát elkerülő közút 2006-ra tervezett kivitelezése.

Társulások hatása a gazdálkodásra, az
intézmények működtetésére.
Hejőkürt Község Önkormányzata megalakulásától kezdve
felismerte a társulásokban rejlő lehetőségeket és a társulások megalakításának szükségességét. Működése során az
önkormányzati feladatok társulás útján történő ellátását helyezi előtérbe.
♦ A feladatellátás racionalizálásában, a gazdaságosabban
működő szervezet kialakításában rejlő lehetőségeket a korábbi években lényegében kihasználta:
• Körjegyzőség alakítása Nemesbikk Község Önkormányzatával.
• Óvoda fenntartói jogának átadása a Pajkos Fénysugár
Alapítvány számára.
• A tiszapaIkonyai Iskolafenntartó Társuláshoz való csatlakozás.
• Mezőcsáti székhelyű Központi Orvosi Ügyeletben való
részvétel.
• Tiszatarján Községgel közös háziorvosi és védőnői körzet fenntartása.
• TiszapaIkonyai székhelyű műszaki-igazgatási társulásban való részvétel.
• Tiszaújvárosi székhelyű Többcélú Kistérségi Társulásban való részvétel.
Az intézkedések következtében az önkormányzat feladat
ellátási struktúrája összhangban áll a település adottságaival
valamint a lakosság igényeivel.
Az Önkormányzat a gazdálkodása során a következő alapelvek érvényesülését tartja szükségesnek:
• Elsőrendű feladat az önkormányzat működőképességének megőrzése.
• Legalább elégséges szinten kell biztosítani a kötelező
alapellátásokat.
• Törvényes, racionális és átlátható gazdálkodást kell folytatni.
Az önkormányzat lehetőségeihez mérten gondoskodik a település fejlődéséről.
♦

2005 évben megvalósult terveink
Óvoda bővítése, bölcsőde kialakítása
♦A

Tiszaújvárosi Többcélú Kistérségi Társulástól
4.277.000.- Ft kapott az Önkormányzat a bölcsőde kialakítására.
• Az összeget ketté osztottuk:
1. Kb 1.900.000.-Ft-ból bútorokat, udvari játékokat,
konyhai felszerelést vásároltunk.
2. A másik részből az óvoda épületének átalakításához
építőanyagot szereztünk be.
♦ A bölcsőde térségi feladatokat is ellát, mivel a környező
településekről és a Többcélú Kistérségi Társulástól is fogad gyermekeket.
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Orvosi rendelő fejlesztése
Az orvosi rendelő új számítógépet kapott, amely a betegek
magasabb színvonalú ellátását eredményezi.

Szelektív hulladékgyűjtő sziget

Önkormányzati hírek 3
Környezetvédelmi programok teljesítése
2005-ben pályázati forrást igénybe véve elkészítettük községünk Települési Környezetvédelmi Programját és az
illegális kommunális hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát. (Az anyag nagysága miatt erről egy
következő számban fogunk tájékoztatást adni. )

Hejőkürt II. helyezést ért el a 2004. évi környezeti teljesítményért.
A Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat a megyei Környezeti Teljesítmény Minősítő Rendszer értékelése
során Hejőkürt Község Önkormányzatát a 2004.évi környezeti teljesítményéért II. helyezésben részesítette.
Az elismerés tovább erősít bennünket, hogy ez ügyben jó
úton járunk.

Önhibánkon kívül meg nem valósult
terveink, további célkitűzéseink
Az önkormányzat törekszik a település tisztaságának,
rendezettségének folyamatos javítására, a településkép
kedvező alakítására. E célok megvalósításához szervezetten
meg kell oldani, és fejleszteni kell a hulladékkezelés
közszolgáltatását.
E célkitűzés eredményeként az óvoda mellett, a Kassai
utcában került kialakításra egy szelektív hulladékgyűjtő
sziget.
A beruházás összköltsége: 820 000.-Ft volt.
− Pályázati forrás: 659.000.- Ft
− Saját forrás: 161.000.- Ft
A település vezetése bízik abban, hogy a kialakított szelektív hulladékgyűjtő sziget gyűjtőedényeit a helyi lakók kulturáltan fogják használni és ennek eredményeként a papír, üveg
és műanyag hulladékok nem a háztartási kommunális hulladékgyűjtő edényekbe, hanem az arra kijelölt gyűjtőedényekbe fog kerülni azért, hogy a begyűjtés és bálázás után azok
újrahasznosításra kerülhessenek.

Közterületek parkosítása
Folytattuk a községben a közterületek parkosítását, virágok
kiültetését és igyekeztünk rendben tartani a temetőt, a községháza udvarát, környékét, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, az óvodát.
A lakosságot is buzdítottuk a község szépítésére és reméljük, hogy jövőre is együtt tehetjük még szebbé községünket.

Új orvosi rendelő kialakítása. Terveinkben szerepelt a
volt tűzoltó szertár helyén, orvosi rendelő kialakítása. Nagyon sok munkát és pénzt fektettünk be a sikeres pályázat
reményében. Az épületet átterveztettük, építési engedélyt
kértünk a szakhatóságtól, pályázatot készítettünk, önerőt
biztosítottunk. A tervünkben a beruházás összköltsége:
14.000.000.-Ft volt. Saját forrásként az önkormányzat
4.000.000.- forintot biztosított volna. Természetesen továbbra is fontosnak tarjuk a korszerű orvosi rendelő kialakítását,
ezért 2006-ban újra pályázunk.
A szennyvízhálózat kiépítésére is minden évben
adunk be pályázatot. Reméljük, hogy rövidesen sikerül eredményt is elérni.
Csapadékvíz elvezető rendszer tervezése, kivitelezése. Célunk a vízelvezető rendszer rövid időn belüli megépítése.
A Községháza felújítása. A Községháza mai állapotában, úgy külső megjelenésében, mint belső funkcionális formájában, rontja a településképet, nem biztosítja a kulturált
közigazgatási munkakörülményeket, és ügyfélszolgálatot.
Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a település valamennyi családjának közigazgatási ügyeit kiszolgáló, az intézmények működését irányító önkormányzat, és a hivatal,
a tevékenységhez ideálisan illeszkedő, a feladathoz méltó,
kulturált körülmények között működjön, hogy a község lakosságát megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni.

MUNKAHELY TEREMTŐ
BERUHÁZÁS
Településünk határában, munkahely teremtő beruházási munkálatok vannak folyamatban, egy áruházlánc logisztikai bázisa épül. A munkálatok kezdésekor is már munkalehetőséghez jutottak a helybéliek,
és a környező településen élők is, a régészeti feltárások folyamán.
A 40 000m2 bázis átadása év végén várható. Az M-3 as autópálya vonzata, és a logisztikai bázis átadása
nagy lehetőségeket hoz a településünk életében, új
munkalehetőségeket biztosít a Hejőkürtieknek, és a környező településen élőknek is.
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4 Felhívás/Rendelet

Felhívás

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
KERTI HULLADÉKOK ÁRTALMATLANÍTÁSA

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
IGÉNYLÉSE
Tájékoztatjuk a lakosságot a LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS igényléséről.
Hejőkürt Község Önkormányzata normatív lakásfenntartási
támogatást nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
( 2005. évben 37.050 forint) feltéve, hogy a lakásfenntartás
elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20
%-át meghaladja.
A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy m2-re jutó elismert költség szorzata. Az
egy m2-re jutó elismert havi költség 2005. évben 425.-Ft.
Az elismert lakás nagyság:
A). ha a háztartásban egy személy lakik 35 m2
B). ha a háztartásban két személy lakik 45 m2
C). ha a háztartásban három személy lakik 55 m2
D). ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2
E). ha négy személynél több lakik a háztartásban a d. pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy
után 5-5 m2, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.
A normatív lakás fenntartás egy hónapra jutó összege
a). A lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a,
ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj (2005. évben
24.700.-Ft) mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

Hejőkürt Község Önkormányzatának képviselő- testülete
11/2005 (X. 28.) számú rendeletet alkotott a helyben keletkező mezőgazdasági eredetű, avar és kerti hulladékok ártalmatlanításáról.
A rendelet értelmében kerti hulladékot (avar, falomb,
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok) elsősorban hasznosítani, komposztálni kell.
Amennyiben ez nem lehetséges a rendszeres hulladék
szállítással bekapcsolt területeken a kerti hulladékok gyűjtése a települési hulladékgyűjtő edénybe történik. A kerti hulladékot az edénybe helyezés előtt aprítani kell.

Az avar, a kerti hulladék égetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha eltávolítása
hasznosítása más módon nem lehetséges.

Az önkormányzati rendelet tehát tételesen meghatározza
az avar és kerti hulladék ártalmatlanításának a sorrendjét.
Ez a sorrend nem fakultatív és nem felcserélhető. Ez azt jelenti, hogy Hejőkürt községben az avart és kerti hulladékot
elsősorban komposztálni kell. Amennyiben a komposztálás
bármely okból nem lehetséges az avart és kerti hulladékot szükséges aprítást követően - a hulladékgyűjtő edényben
(kukában) kell elhelyezni. Mivel Hejőkürt község rendszeres
hulladékszállításba bekapcsolt területnek minősül, lényegében csak ezt a módszert lehet alkalmazni az avar és kerti
hulladék ártalmatlanítása során.
Az önkormányzati rendelet értelmében, az eddig általánosan alkalmazott avar és kerti hulladék égetésére a jövőben,
egyáltalán nem, vagy csak kivételes esetben kerülhet sor.
Az önkormányzati rendelet részletesen szabályozza az
avar és a kerti hulladék égetésének a módját is. Ebből kiemelendő, hogy az égetendő kerti hulladék nem tartalmaz
semmilyen más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot,
gumit, műanyagot, vegyszereket.

b).az a). pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó
havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi
költségének és a támogatás mértékének ( TM) szorzata,
de nem kevesebb, mint 2.500 forint. A támogatás havi
összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

Aki az önkormányzati rendelet előírásait megszegi 150 000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A TM kiszámítása: TM= 0,3 - J-0,5 NYM x 0,15

A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 281a.§(1)
értelmében.
a) aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez,
b) aki engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve
hulladékkezelési tevékenységet, illetve hulladékkal más
jogellenes tevékenységet végez, bűntettet követ el, és
három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

NYM
Ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet,
az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét jelöli.

A normatív lakásfenntartási támogatást egy
évre kell megállapítani, havonta kerül kifizetésre
A támogatást a községházán kell igényelni a
család tagjainak jövedelemigazolásaival, kére-

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS RENDJÉNEK
VÁLTOZÁSA

Bűncselekményt követ el, az aki:
1. Hulladékot helyez el a hatóság által nem engedélyezett helyen.
Hejőkürt községben hatóság által engedélyezett hulladéklerakó nincs. Az engedélyezés feltételeit ismerve ilyen hulladéklerakó hely létesítése a településen kizárhatónak tekinthető. Az illegális hulladéklerakó helyeken való hulladék elhelyezése megvalósítja a bűncselekmény elkövetését. A bűncselekményt ezen tényállásának bárki, - tehát magánszemély is elkövetője lehet, aki a hulladékot hatóság által nem
engedélyezett helyen elhelyezi.

I. évfolyam 1. szám

Mozaik 5

2. Engedély nélkül, vagy az engedély kereteit túllépve
jogellenes hulladékkezelési tevékenységet végez.
A bűncselekmény szándékosan és gondatlanul is elkövethető:
• a szándékosan elkövetett bűncselekmény
− alapesetben három évig terjedő szabadságvesztés,
− veszélyes hulladék esetében öt évig terjedő szabadságvesztés.
• gondatlan elkövetés esetén
− egy évig terjedő szabadságvesztés,
− közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel minősített
esetben
− két évig terjedő szabadságvesztés, vagy közérdekű
munka.
A mennyiben valakinél olyan mennyiségű hulladék keletkezik, ami a háztartási gyűjtő edénybe nem fér bele, akkor a
hulladék elszállításához, a szolgáltatótól lehet erre a célra
nagyméretű gyűjtőedényt (konténert) igényelni. A nagyméretű gyűjtőedény igényléséhez az Önkormányzat nyújt tájékoztatást.
Dr. Szűcs Lajos

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI HÍREK
A "Pajkos Fénysugár" Alapítvány 2001-ben alakult.
Célja: olyan intézmény létrehozása, amely kezdetén kialakításra került egy sajátos pedagógiai rendszer, mely a gyermekek egészséges fejlődését, fejlesztését, örömét, boldogságát szolgálja. Maximálisan alkalmazkodik a bölcsődés és
óvodás korú gyermekek egyéni sajátosságaihoz, és mindezt
a művészet és a mozgás eszközeivel teszi.
Az Alapítvány fontos közérdekű célja: Alapítványi Óvoda működtetése.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése. Bölcsődei szolgáltatás.
Bölcsődei gyermek felügyelet, játszóház. Nyári táborok
szervezése.
Az intézményben jelenleg 17 fő a gyermek létszám, amelyből 5 gyermek sajátos nevelési igényű.
Nem csak a helyből, hanem a környező településekről
is tudják fogadni a gyermekeket.
Az intézmény államilag finanszírozott, csak étkezési hozzájárulást fizetnek a szülők. Szeretettel fogadják a sérült gyermekeket, hisznek abban, hogy a sérült gyermekek az épek

15 ÉVES
A FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT

között jól fejlődnek. Hiszen azt látják a felnőttektől szeretni,
elfogadni, megérteni. Életképük " Ha a gyermekek biztonságban érzik magukat"
Az évforduló megünneplésére rendezett eseményen
• falu- és tanya gondnokok,
• civil szervezetek képviselői,
• állami tisztségviselők
vettek részt, értékelve az elmúlt időszak eredményeit. A
falu- és tanyagondnoki szolgálat olyan sokfunkciós, és sok
lábon álló intézmény, mely a vidék számos, a helyszínen és
azonnal orvosolandó problémáját hivatott megoldani. Az infrastruktúra hiánya, a nagy távolságok, a lakosság elöregedése kitermeli a maga rászorulóit, akiknek csak állhatatos napi
munkával lehet segíteni. A falugondnok ebédet hord, bevásárol, kiviszi a gyógyszert, jelenléte elűzi a magányt egyszemélyes probléma kezelő rendszer. Mindehhez- jellemzően
tíz évnél öregebb gépjárművel, kiadós hely és emberismerettel gyakran végtelen türelemmel szerelkezik fel. A rendszert
a mai formájában Kemény Bertalan és a már elhunyt Szanyi
Éva dolgozta ki. A rendszerváltás legsikeresebb intézménye, - jó hír hogy jól működik - rossz hír hogy egyre nagyobb
szükség van rá.
Megoldatlan probléma az elöregedett gépjárműpark felszámolása, és a falugondnok helyettesítése.
Bóta Károly

Bölcsőde önkormányzati segítséggel - megújult környezetben, bővebb játékkészlettel és udvari fajátékokkal várja a
kicsiket. Jelenleg 6 kisgyermek jár, januártól 12 fő fogadására nyílik lehetőség, ezzel is segítve a szülőket a munkájukban, gyermekük testi - lelki és szociális fejlődésében. Mutatja
be a megújult intézményt Nagyháziné Duttkay Viktória az
Alapítványi Óvoda - Bölcsőde vezetője.
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HÍRNÖK PORTRÉ

Padok felújítása
További összefogással valósult meg a templom padjainak
felújítása is, az egyháztanács- tagok és a hívek adománya
és munkája eredményeként.

Dr. RAISZ CSABA HÁZIORVOS
1969. augusztus 3-án
születtem, Miskolcon,
pedagógus családban.
Gimnáziumi tanulmányaim után, 1987 -ben
vettek fel a Debreceni
Orvostudományi Egyetemre. Az Általános
Orvosi Kar elvégzését
követően Sopronban
kezdtem dolgozni sebész gyakornokként,
majd 1995-ban a miskolci Semmelweis Kórház Általános- és Mellkas sebészeti osztályára kerültem. Innen többek közt mellkasi sebészet, traumatológia, gyereksebészet, érsebészet és
aneszteziológia gyakorlati időszakokon keresztül vezetett az
út a szakvizsgáig.
Az ötödik gyakorlati évem leteltével, 1998 őszén Budapesten szakvizsgáztam általános sebészetből és további két
évig - már szakorvosként - dolgoztam az osztályon. Hét év
kórházi munka után, 2000 novemberében egy nagy múltú
német gyógyszergyár munkatársai közé csábítottak. Így a
Bayer-nél kezdődött gyógyszerpiaci pályafutásom, amit egy
évvel később egy dán cégnél (Lundbeck) folytattam, - orvos
vállalkozó területi képviselőként.
Összesen három képviseletnél, négy évet töltöttem el
gyógyszergyári kötelékben, amelyek rengeteg hasznos, szép
emlékkel, élménnyel és tudással gazdagítottak, valamint
rendkívül kiterjedtté tették szakmai és emberi kapcsolataimat. Nem utolsó sorban pedig lehetővé vált, hogy 2005. év
elején saját háziorvosi praxist szerezzek Tiszatarján és
Hejőkürt községekben, ahol remélhetőleg hasznosíthatom a
klinikumban és a gyógyszeriparban megszerzett tapasztalataimat.
Családorvosi licence-vizsgámat a szegedi egyetemen tettem le 2004-ben. Másfél év múlva pedig, várhatóan ugyanott
szakvizsgázni fogok. Tüdőgyógyász feleségemmel hét éve
élünk boldog házasságban és két gyermeket nevelünk, - a
kisiskolás Dorottyát és óvodába készülő Gellért fiúnkat. Előző házasságomból született 11 éves "nagyfiam", Bence Sopronban él, - 5. osztályos.
Életem legfontosabb része a család, amely a nem mindig
könnyű gyógyító munkához a nyugodt, biztos hátteret jelenti.
Dr. Raisz Csaba

EGYHÁZI HÍREK
Kihangosítás megoldása adományokból
Az Önkormányzat képviselő-testülete egy havi tisztelet díját
ajánlotta fel a templom kihangosításának megoldására. A
felajánlásban részt vett Varga Gyula polgármester és Nagy
Géza körjegyző úr is. A hiányzó összeget a helyi hívek adományai és egyházi forrásból biztosította. Átadás: 2005 május 15- én búcsúkor volt.

Hejőkürti templom

Alapítvány létrehozása
A hejőkürti egyháztanács határozata alapján az alapító tagok, jogi személyként működő Alapítvány létrehozását határozták el.
Az Alapítvány neve: Hejőkürt Község Római Katolikus
Templomáért
Az Alapítvány székhelye: 3588 Hejőkürt, Kassai út. 18.
Az Alapítvány célja: A Hejőkürti Római Katolikus Templom felújítása, állagának megóvása, a további hitélet
gyakorlásához szükséges tárgyi feltételek biztosítása.
Az egyháztanács önerőből, adományokból, összefogással kisebb felújításokat el tudott végezni, de a
több tízmilliós nagyságrendű külső felújításhoz anyagi fedezet hiányában nem
tud hozzákezdeni. A külső
omladozó vakolat már baleset veszélyes! Az eddigi
UNIÓS pályázatok eredménytelenek voltak. Az
Alapítvány induló vagyona
500 000.- Ft, amely az
egyház tulajdonában lévő föld, bérleti díj bevételéből származik, és az egyháztanács határozata alapján az Alapítvány
számlájára került átutalásra. Hejőkürt Község Önkormányzata 100 000.- Ft-tal támogatta az Alapítvány induló vagyonát.
Az egyháztestület felkérte Dr. Szűcs Lajos egyéni ügyvéd
urat az alapító okirat elkészítésére, az Ügyvéd úr anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezte a munkáját, ez az Ö felajánlása az Alapítvány számára. Az Alapítvány számlaszámát a
Templom állagáról készült fotóval feltöltjük az internetre magyar, angol, és német nyelven egy web lapra. Hazai és külföldi segítséget próbálunk kérni a templom külső felújításához. Támogatását kérjük Varga Bertalan Pápai Káplán,
Ker. Esperes, Plébános Úrnak a kitűzött célunk eléréséhez, hogy jelenleg nagyon romos állapotban lévő templomunk a településünk "ékszer doboza" lehessen.
Bóta Károly
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Köszöntjük községünk két legidősebb polgárát.
96 éves Anna néni

Őszi lombtakarítás

95 éves Gyula bácsi

Hejőkürt határában épülő Logisztikai Központ

Vers mindenkinek
Tó

MANÓ

Kerek a tó
Nagy a tó
Milyen a tó, ha nem jó
Csodás? Varázslatos?
Ez igaz állítás!
Van egy őrző kutya is Báró,
Aki úgy védi a tavat, mint egy Báró.
De ez a Báró igen vad,
Akárcsak a dúvad.
Van a tónak egy embere,
Varga papó a mestere.
Ebben a tóban sok a hal,
Annyi amennyi madár van.
Ilyen ez a kerek nagy tó
Ami olyan mint Varga papó.

Manóka egy süket perzsa,
De az eleséget maga fogja.
Nagyon ügyes egy macska,
De nem olyan mint egy csacska
Azért itthon is szokott lenni,
Főleg enni!
Azt szeret a legjobban,
Meg persze pihenni.

Varga Szilvia 5. Osztályos hejőkürti tanuló versei

Kiadó: Hejőkürt Község Önkormányzata, 3588 Hejőkürt, Szent István u.62.sz.
Tel./Fax.: 49/ 352-627, E-mail: hejokurt@axelero.hu, Web: www.hejokurt.hu
Felelős kiadó: Varga Gyula polgármester
Szerkesztő: Bóta Károly
Grafika, nyomda: Me-NET Student Kft, 3516 Miskolc, Felhő u.7.sz. Tel./ Fax.: 46/555-343,
E-mail: menet@menet.hu, Web: www.menet.hu
Megjelenik: Hejőkürtön, 150 példányban, díjmentesen, Terjesztő: Hejőkürt Község Önkormányzata.

8 Karácsony

K A R Á C S O N Y
Ünnepi asztalra
Az ünnepek közeledtével kezdetét veszi a Karácsonyi előkészület. Az ünnepi asztalról nem hiányozhat a beigli. A Kürti
Hirnök e hagyományos és kedvelt sütemény receptjével kedveskedik az olvasóknak.

Karácsonyi beigli
Hozzávalók: 50 dkg simaliszt, 1 ráma margarin, 2 egész
tojás, 5 dkg porcukor(ha nincs, lehet kristálycukor is), 2 dkg
élesztő, 2 dl tej, pici só.
Készítés: Az élesztőt langyos tejjel, cukorral felfuttatjuk, a lisztet a
margarinnal elmorzsoljuk, hozzáadjuk a tojást, az élesztőt, a cukrot, a
sót és tejet. Gyorsan összedolgozzuk és két órán át deszkán pihentetjük. Utána 4 cipót formálunk belőle, kinyújtjuk és rákenjük a tölteléket, felcsavarjuk, és sütőlemezre
tesszük, majd tetejét megkenjük
egy egész tojással. Egy órát langyos helyen kelesztjük, és utána
átkenjük tojás fehérjével. Fél órán
át hideg helyre tesszük. A sütőbe helyezés előtt az oldalait
gyengén megszurkáljuk, nehogy felrepedjen, és 20-30 percig
sütjük. A sütő ajtaját ne nyitogassuk.
Töltelék: lehet mák és dió
30 dkg darált mák, vagy dió, 20 dkg cukor, 3 dl tej, 1 cs.
vaníliáscukor, citrom héj, 3 evőkanál búzadara. A tejet felforraljuk, hozzáadjuk a darával elkevert mákot, vagy diót, végül
a cukrot.

KARÁCSONY FELÉ
Szép tündérország támad föl szívemben
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos gyönyörű igézet
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Behegesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra régi szeretetben,
Ilyenkor decemberben .
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula

A kész beiglit hidegen éles késsel szeleteljük.
Kiss Bertalanné receptje

BODOR MIKLÓS:
BETLEHEMI CSILLAG

Karácsonyi pisztráng

Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve Mária
újszülött kis Fiát.

Hozzávalók:
fejenként 1-2 db pisztráng
20 dkg vaj
só
halanként 1-1 ágacska (kb
4-5 cm) fenyőgally
Elkészítése:
A halakat alaposan kívülbelül megtisztítjuk, besózzuk és 2 óráig pihentetjük. Egy lapos teflonsepenyőt kivajazunk, majd a halakat belefektetjük
úgy, hogy a hasukba egy-egy kiskanál vajat és egy-egy fenyőgallyat helyezünk. Középmeleg sütőben (legjobb a levegőforgatásos) 10 percig alufóliával lefedve sütjük, majd az
alufóliát eltávolítva 10 percig enyhén pirítjuk vigyázva, nehogy kiszáradjon.
Varázslatosan finom!
Szerkesztők ajánlata

Karácsonyeste van
csend honol a tájra
szeretet szívekben
békesség hazája.
Harang hangja kondul
hótakarta tájon
templomba hívogat
havas pusztaságon.
Harangszó hívogat
zengő szép zenével
egybeolvad hangja
hívők énekével.

Egy család asztalnál
szívük valakit vár,
Ki nem jöhet haza
üres egy szék egy tál.
Zöldel a fenyőfa
besétál a házba
ünnepre öltözik
csillogó ruhába.
Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve MÁRIA
újszülött kis Fiát.

