Tisztelt Olvasóink!
Kedves hejőkürti Hölgyek!

Boldog Nőnapot

Nemzetközi Nőnap alkalmából nagy tisztelettel
és megbecsüléssel köszöntöm a lányokat, aszszonyokat, édesanyákat
és nagymamákat!
Talán meglepő, de az
első nőnapot a múlt század elején tartották országunkban a nők munkájának és
egyenjogúságának elismeréseként. A különböző médiákból és a mindennapi életünkből is tapasztalhatjuk, hogy a
munkahelyeken még mindig különbséget tesznek férfiak
és nők között. Én azért azt remélem, hogy az utóbbi
években jelentősen javult a helyzet, egyre több munkáltató ismeri el a férfiakkal azonos módon a munkát végző
nők teljesítményét.
Nagyon sok segítséget kapnak azok a nők is, akik
gyermeket, gyermekeket vállalnak. Fontos ez, mert az
anyaság, a gyermekek nevelése, a család teszi teljessé a
nőket. Gyakran nehéz megtalálniuk a megfelelő
egyensúlyt a család és a munkahely között, hiszen
mindenhol a maximumot szeretnék nyújtani. Otthon
elvárják tőlük a gyengédséget, gondoskodást, a
munkahelyen pedig a nagy munkabírást és
határozottságot.
A mindennapok rohanásában a munka miatt nem szentelünk nekik annyi időt, figyelmet, mint amennyit megérdemelnének. S ezért most nőnap alkalmából álljunk meg
egy percre, és egy száll virággal köszöntsük őket és legyünk hálásak egész éves munkájukért.
Minden kedves hölgy olvasónknak sok sikert, erőt
és egészséget kívánok Hejőkürt Önkormányzatának
férfi képviselői és dolgozói nevében.
Végezetül álljon itt egy idézet amelyet Wagner írt, s nagyon helytálló:
„Az élet zenéjét a nők adják, akik
őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy az
érzéseiken át szebbé alakítsák át
azokat.”
Varga Gyula
polgármester

RÖVID HÍREK
2006. február 8-i képviselő-testület ülés
2006 évi költségvetés elfogadása.
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 2006.
évi költségvetést. A pénzügyi forrás függvényében - sikeres pályázatok esetén - az alábbiakat tervezi megvalósítani:
-korszerű akadálymentes orvosi rendelő kialakítása
-községháza felújítása
-illegális hulladéklerakó rekultivációja
-csapadék vízelvezető rendszerek felújítása
-közterületek parkosítása, virágok kiültetése
-helyi internet hálózat kialakítása

2006. február 23-i képviselő-testületi ülés
1. A képviselő-testület elfogadta az állattartás helyi
szabályozásáról, valamint az ebtartásról szóló rendeleteket. A rendeletek a Községházán megtekinthetők.
2. A 2006. évi Országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan a testület a körjegyző előterjesztésére megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait.
A szavazatszámláló bizottság tagjai
1. Ivánkai Attila (elnök)
2. Kapczárné Nagy Éva (elnök helyettes)
3. Csató László Tibor (tag)
4. Király Ferencné (tag)
5. Szilágyi Vendelné (tag)
6. Alattyáni Józsefné (póttag)
7. Kissné Ládi Edit (póttag)
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BEADOTT PÁLYÁZATOK
Tervek:
Orvosi rendelő kialakítása
Falunap megrendezése
2006-ban az eddigi gyakorlattal szemben már januárban
kiírták a pályázati lehetőségeket és február 15-ig be is
kellett nyújtani azokat. Az idő rövidsége miatt óriási munka hárult az önkormányzat dolgozóira, hiszen egy-egy
pályázati anyag kb. 500 oldalt tartalmazott. Dr Szűcs Lajos ügyvéd úr segítségével határidőre elkészültek a pályázatok.
Három pályázatot adtunk be.
1. Az első, és legfontosabb pályázatunk: az orvosi rendelő kialakítása, melyet két helyre is továbbítottunk.
- A BAZ Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt
”Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú beruházások támogatása„ programhoz nyújtottuk be.
- valamint az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt
„Humán infrastruktúra fejlesztése” programhoz.
A beruházás összköltsége
13,3 millió forint, melyhez
az önkormányzat 2,6 millió
forint önerővel járulna
hozzá sikeres elbírálás esetén.
2. A másik pályázatot a VIII. Hejőkürti Falunap megrendezéséhez készítettük, melyet 2006. június 4-én szeretnénk megrendezni.
A falunap várható összköltsége 800 000.-Ft körül várható, melyből 80%-os támogatást remélünk.
Nagyon bízunk pályázataink kedvező elbírálásban, hiszen a jelenlegi orvosi rendelő helyiséget valamikor nem
egészségügyi célokra alakították ki.
Önkormányzatunk az orvosi rendelő részére nem tud
jelen helyzetben más alkalmasabb helyiséget biztosítani.
A gyógyító tevékenység folytatásakor mindennapos probléma, hogy nem áll rendelkezésre egy megfelelő várakozó helyiség. A jelenleg használt várótér a kívánatosnak
körülbelül a fele, egyharmada. Külön mellékhelyiség sem
áll a betegek rendelkezésre.
A hivatali ügyintézésre várók és a betegek is ugyanazt a
légteret használják. Nincs egy leválasztott hely, ahol a
külső zavaró körülményektől mentes gyógyítás lenne folytatható.
Önkormányzatunk hosszú távon meg kívánja tartani a
lakosság részére a helybeli gyógyítás megelőzési egészségügyi szolgáltatást. Ezért szeretne belekezdeni egy
olyan orvosi rendelő kialakításába, mely az valamennyi
népegészségügyi előírásnak megfelelne.
Varga Gyula
polgármester

FELHÍVÁS
Az elmúlt időszakban nagyon sok csapadék hullott eső
és hó formájában. Sajnos a föld már nem tudja mindezt
magába szívni, ezért biztosítani kell a csapadékvíz elvezetését.
Helyszíni bejárás alapján
megállapítottam, hogy sok
ingatlan előtt a hidak öszszetörtek,
vízelvezetők
eltömődtek, nem biztosítják a vízelvezetést.
Kérek minden ingatlantulajdonost, hogy a telekhez
tartozó árkot, hidat folyamatosan tartsa tisztán, hogy a
tavaszi hóolvadáskor, és a későbbiekben lehulló nagyobb mennyiségű csapadék esetén, a víz el tudjon folyni.
A belvíz okozta károk elkerülése érdekében ezeket a
munkákat mindenki haladéktalanul kezdje meg, melyet az
önkormányzat 2006 április 15-ig ellenőrizni fog.
Varga Gyula
polgármester

SZAKMAI TANÁCSOK
Tüzelő, fűtő berendezések üzemeltetése.
Lassan a fűtési idény vége felé haladunk, de még jelenleg is, illetve a következő idényekben is tudjuk hasznosítani a szakember tanácsait.
Tüzelő berendezést, csak a teljesítményének megfelelő
kéménybe csatlakoztassuk.
A tüzelő berendezés és a füstelvezető, valamint a környezetében lévő éghető anyag a legnagyobb hőterhelés
esetén se jelentsen gyulladási veszélyt.
Éghető padozatú helységben lévő tüzelő berendezés
ajtaja elé mindig parázsfogót kell elhelyezni, hogy a kipattanó parázs ne okozhasson tüzet!

Tavaszi tűzgyújtási tilalom!!
Az erre vonatkozó rendeletet a Földművelésügyi Miniszter teszi közzé, rendeli el és vonja vissza. Jelenleg még
nincs érvénybe. A településen történő hulladék égetést
helyi önkormányzati rendelet szabályozza.
Külterületen tarló, vagy növényi hulladék égetés helyét, időpontját, nagyságát, az égetés megkezdése előtt
legalább 24- órával a helyileg illetékes
hivatásos tűzoltóságnak be kell jelenteni.
Az égetés helyszínét őrizetlenül hagyni
TILOS, és VESZÉLYES, a munka végeztével haladéktalanul be kell oltani!
Farkas Imre tűzoltó
önkormányzati képviselő
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Tanácsok gépkocsivezetőknek
Napjainkban még téli útviszonyok vannak, de jön a tavasz le kell szerelni a téli gumikat, nem célszerű száraz
aszfalton meleg időben vele közlekedni, mert az anyag
szerkezete miatt jobban kopik. A stabilitását a téli hideg
időben jobban ki tudja fejteni. Ha a felniről le kell szerelni
forduljunk szakemberhez.
Az akkumulátort is megviselte a téli hideg, a cellák savszintjét ellenőrizzük, szükség esetén töltsük fel! (Kivéve a
gondozásmentest.) Ellenőrizzük a motor, a váltó olajszintjeit, a hűtő fagyálló szintjét, a szélvédő mosó tartályát is
töltsük fel folyadékkal.
Szakszervízben
ellenőriztessük
a
gépjármű
műszaki
állapotát, a fékeket, a
lengéscsillapítókat, hogy
biztonságosan tudjunk
részt venni a napjainkban
nagyon
leterhelt
közutakon.
Balesetmentes közlekedést kívánunk minden közúti
közlekedésben résztvevőknek!
Csató Viktor qépkocsi vezető
önkormányzati képviselő

VESZÉLYES KANYAR

A Hejőkürt melletti autópálya-szakasz építése közben
az önkormányzat bizonyos módon korlátozta e járművek
áthaladását községünk útjain, mivel biztosította számukra
az elkerülő utat. A jelenlegi teherautó forgalom
(sóderszállítók) kontrollálása szinte lehetetlen, mivel a
községünkön áthaladó út közút.
Egy ilyen jármű műszaki hibája okozta 2005. szeptember 27-én az emlékezetes halálos kimenetelű közúti balesetet. Ez a halálos tragédia és a rendszeres
kisebb-nagyobb balesetek szükségessé tették ezen
szakasz megközelítésének lassítását.
Községünk Önkormányzata felvette
a kapcsolatot a Magyar Közútkezelő
KHT -val, melyben kérte a 30 km/h
sebességkorlátozó tábla ismételt elhelyezését, a veszélyes útszakasz szélén szalagkorlát kiépítését, valamint az
úttesten forgalomlassító "fekvőrendőr"
elhelyezését. Azóta megtörtént a sebességkorlátozó tábla
elhelyezése.
Ígéreteik szerint a Szent István és Szemere úticsatlakozásnál a veszélyes útkanyarulat jobb oldali szélén, kb. 40 méter hosszban a járda melletti szakaszon
acél szalagkorlátot fognak elhelyezni. A kért forgalomcsillapító - fekvőrendőr - elhelyezését nem tudják biztosítani,
mivel az országos közúton menetrendszerinti autóbusz
közlekedés van.
Bízunk abban, hogy ezen intézkedések csökkentik a
balesetek számát és biztonságérzetet nyújtanak a gyalogos forgalomnak is.
Községünk minden lakójának jó utat, és balesetmentes
közlekedést kívánok!
Gulyás Olivér
alpolgármester

JOGI TANÁCSOK
Termőföldek adásvételéről dióhéjban
Termőföld fogalma:
Termőföld: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan- nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület
művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván;
A Szent István és Szemere út csatlakozásánál lévő veszélyes útkanyarulatban évente több baleset történik. A
balesetek többségét gyorshajtás, vagy egyéb tényező (pl.
az út jegesedése) okozza.
A járművezetők az útról letérve" az árkon és a járdán
keresztül az út melletti ingatlan kerítését áttörve, a telekre is behajtanak" (Esetenként jelentős kárt okozva a tulajdonosnak). Nyilvánvaló, hogy emiatt az ingatlantulajdonosnak a vagyonán felül élete és testi épsége is folyamatosan veszélyben van. Mivel az út mellett járda is kiépítésre került, a gyalogos forgalomra is fokozott veszélyt
jelent ez az útszakasz.
Az autópálya építése miatt jelentősen megnőtt a községünkön áthaladó teherautó forgalom.
Ezen járművek gyakran túlterhelten és a sebességhatárokat túllépve közlekednek.

Az adásvételi szerződés megkötése

Ingatlan adásvételének érvényességéhez a szerződés
írásba foglalása szükséges. A szóban kötött ingatlan
adásvételi szerződés érvénytelen.

Gyakran előfordul, hogy az eladó és a vevő szóban
megállapodtak az adott ingatlan adásvételéről, a vételár
átadásra került, az ingatlant a vevő birtokba vette, használja. Ilyen esetekben - érvényes írásbeli szerződés hiányában - a tulajdonosváltozás nem történik meg. A feleknek el kell menniük ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz, aki a
megállapodásukat írásba foglalja és gondoskodik a vevő
tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzéséről;
folytatás a 4. oldalon
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Ingatlan tulajdonjogának az átruházásához az erre irányuló szerződésen vagy más jogcímen felül a tulajdonosváltozásnak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése
is szükséges. Tehát a tulajdonjog változáshoz nem elegendő az adásvételi szerződés megkötése, ehhez még
az is szükséges, hogy a vevő tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásba bejegyezzék. Hiába lapul az ingatlan
adásvételi szerződés a vevő zsebében, ettől még Ő nem
lesz az ingatlan tulajdonosa, erre csakis akkor kerülhet
sor miután az illetékes Földhivatalhoz tulajdonjog bejegyzés végett, benyújtották az okiratot.

A Földtörvényalapján: termőföld vagy tanya eladása
eseten – ha a törvény másként nem rendelkezik - az
alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg:
a) a haszonbérlőt, felesbérlőt és részesművelőt; jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli más szervezet haszonbérlő esetén annak helyben lakó természetes személy tagját, illetve helyben lakó részvényesét;
b) a helyben lakó szomszédot;
c) a helyben lakót;
d) a magyar államot a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglaltak szerint.

A tulajdonjogra vonatkozó bejegyzésnek közokirat (pl.
bírósági, közjegyzői határozat), ügyvéd által ellenjegyzett
magánokirat alapján van helye. Az ellenjegyzéssel ellátott
magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az
tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az
"ellenjegyzem" megjelölést. Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző lenyomata.

Az elővásárlási jog nem áll fenn a közeli hozzátartozók
[Ptk. 685. § pont] és a tulajdonostársak közötti adásvétel
esetén, a mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatása feltételeként megvalósuló termőföld vásárlása esetén, valamint olyan külterületi földrészlet eladása esetén,
amely a törvény hatálybalépéséig zártkertinek minősült.

Lényeges különbséget tenni az ingatlan adásvételi szerződés érvényessége és az okirat ingatlan-nyilvántartási
bejegyzéshez alkalmassága között. Pl. az ingatlan eladójának és vevőjének két tanú előtt aláírt adásvételi szerződése ugyan érvényes magánokirat, de tulajdonjog bejegyzés alapjául nem fogadható el, mert nem tartalmazza az
ügyvéd ellenjegyzését.

Az adásvételi szerződés tartalma
A fő szabály az, hogy a szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg. Azonban az okiratnak - ahhoz,
hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson - tartalmaznia kell a jogszabályban előírt kellékeket (pl. szerződő felek adatait, az ingatlan pontos megjelölését, a jogváltozás jogcímét stb). Az adásvételi szerződést készítő ügyvéd vagy közjegyző szakértelme garancia arra, hogy a szerződések a jogszabályok előírási
szerint készüljenek, és alkalmasak legyenek a célzott joghatás kiváltására.

Elővásárlási jogok
A termőföldek eladását a jogszabályokban létesített elővásárlási jogok korlátozzák. A termőföldek
adásvétele során minden alkalommal figyelembe kell venni a Földtörvénynek az elővásárlási jogokra vonatkozó szabályait. A termőföldek
vonatkozásában a Földtörvényen
kívül egyéb jogszabályok (pl. természetvédelem területén) is meghatároznak elővásárlási
jogot. Az adásvételi szerződés kötése során ezeket sem
szabad figyelmen kívül hagyni. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés is érvénytelen.

A termőföld vagy a tanya tulajdonosa (a továbbiakban:
eladó) az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot (a továbbiakban: ajánlat) a szerződés megkötése előtt köteles az
elővásárlásra jogosultakkal közölni, kivéve, ha az ajánlat
az első helyen álló elővásárlási jogosulttól érkezett. Ez a
kötelezettség csak az elfogadott ajánlatra terjed ki.
Fontos tudni, hogy az elővásárlási jog csak adásvétel
esetén áll fönn. Más jogcímen történő tulajdon átruházás
esetén (pl. tartási szerződés) nem lehet szó elővásárlási
jogról.

Tulajdonszerzési korlátozások
magánszemélyek vonatkozásában
Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát csak
olyan mértékben szerezheti meg, hogy a tulajdonában
legfeljebb 300 hektár nagyságú vagy 6000 aranykorona
értékű termőföld legyen.
A belföldi magánszemély nem szerezheti meg a termőföld tulajdonjogát, ha az annak fekvése szerinti településen az ő és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont)
tulajdonában lévő termőföld mennyisége a megszerezni
kívánttal együtt meghaladná a település összes termőföld
területének egynegyedét vagy az ezer hektárt.
Dr. Szűcs Lajos egyéni ügyvéd

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, Tördelő: Mezővári Attila,
Nyomásért felelős: Mezővári Attiláné, 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.
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HÍRNÖK PORTRÉ

AL APÍTVÁNYI FELHÍVÁS
A Hejőkürt Község Római Katolikus
Templomáért alapítvány

Nagy Géza körjegyző
1963.január 06-án születtem
Sátoraljaújhelyen. Édesapám
magyar-történelem szakos tanár volt, (sajnos már nem él).
Édesanyám háztartásbeli.
Gyermekkoromat a Bodrogközben Karcsán töltöttem. A
középiskola elvégzése után,
melyet szintén Sátoraljaújhelyen végeztem, egy évet kihagyva 1982-ben a Sárospataki Comenius Tanítóképző
Főiskolára felvételiztem, ahol 1985-ben szereztem diplomát tanító-népművelő szakon. 11 évig voltam a pályán,
majd 1996. január 01-gyel miután elvégeztem az Államigazgatási Főiskola Igazgatásszervezői szakát, pályát
módosítottam, és a Bodrogközben Lácacsékén kezdtem
el jegyzőként dolgozni.
1997. november 01-től vagyok Nemesbikk jegyzője.
Közben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán
Terület-és településfejlesztési manager diplomát szereztem. 2003. március 20-tól vagyok Nemesbikk-Hejőkürt
községek körjegyzője.
Feleségemmel, aki pedagógus 1988-ban kötöttünk házasságot. Házasságkötésünk óta Miskolcon élünk, és 3
gyermekünket neveljük. Ádám fiam 16 éves középiskolás,
Zsombor 10 éves, kislányunk Noémi pedig szeptemberben volt egy éves.
Nagy Géza

Nem ette meg a kutya a telet...

Az idei télre kemény hideg, havazás, hófúvás, -20 C°
alá süllyedő hőmérsékletek voltak a jellemzők. Szenvedett tőle ember, állat.
Településünkön még sokan fűtenek hagyományosan
fával, ami egy kis többlet munkát jelent (a tűzifa összevágása, behordása) de a kályhában pattogó tűz fellobbanó, meleget adó lángja kárpótolja a fáradozást. Egyre keresettebb lesz
a tűzifa. Értéke és becsülete van
a fűtési idényben és még nagyobb várható a későbbiekben.
A fa az - az anyag ami az embert
a bölcsőtől a sírig elkíséri.

FAVÁGÁS „Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon.”

Felhívással fordulunk a helyi
hívekhez, a lakosokhoz, hogy lehetőségük szerint adományozzanak a templomunk felújítására, e
nemes célra.
Az alapítvány nyitott ahhoz, hogy
magyar és külföldi természetes
személy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek csatlakozhatnak hozzá pénzbeli, és természetes adományaival. Ezért fordulunk minden jóérzésű, adakozó lelkű emberhez, vállalatokhoz, cégekhez, gazdasági közösségekhez, vállalkozókhoz, hogy e
nemes célra lehetőségük szerint adományozzanak. Járuljanak hozzá célunk megvalósításához, hogy jelenleg nagyon romos állapotban lévő templomunk- mely a barokk
építészet gyöngyszeme, - közös erővel újítsuk fel az utókor számára, és lelki igényünk építésére!

Az alapítvány bankszámla száma:
10102770-55043200-01000008
Bóta Károly
Az alapítvány kuratóriumának elnöke

RÉGI IDŐK RECEPTJEI
Nagyanyáink főzték

Lebbencs leves

Zsírban megpirítjuk a lebbencset, és egy kis fej apróra vágott
vöröshagymát.
Pirospaprikával megszórjuk, és
fölengedjük a pohánkának/krumpli
lángos/ - nak előkészített krumpli
levével, ha kevés, vízzel pótoljuk.
Két-három darab közepes nagyságú krumplit kockára vágva bele
tesszük. Őrölt borssal, sóval, és delikáttal ízesítjük.

Pohánka / krumpli lángos

Egy kg burgonyát meghámozunk, nagyobb kockákra
vágjuk, és sós vízben megfőzzük. Krumplinyomón átnyomjuk és hagyjuk kihűlni.
Kihűlés után 40dkg sima lisztel, két kiskanálnyi sóval,
két egész tojással, pici sütőporral, kevés vízzel összegyúrjuk. l0-12 db gombócot gyúrunk belőle. Kerek formába majd elnyújtjuk, késsel négy öt helyen megvágjuk.
Sparhét tetején sütjük mindkét oldalát, gázon is lehet nagyobb gázalátétet kell rátenni. Olvasztott vajjal, vagy
mangalica zsírral megkenjük, és palacsinta formába öszszehajtjuk melegen tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

VADÁSZ - IDÉNYZÁRÁS
Bóta Károly

Kiss Bertalanné
önkormányzati képviselő
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ÓVODAI-BÖLCSŐDEI
2006 évi terveink
Ünnepségek
- Május első vasárnapján köszöntjük
az édesanyákat.
- Május 31-én gyermeknapi programot szervezünk a környék gyermekeinek részvételével,
melyre ezúton is szeretettel hívjuk az érdeklődőket.

PROGRAMOK:
ugráló vár
játékos vetélkedő
kézműves foglalkozások
hőlégballon
fazekas mesterség
fafaragó mesterség
habparti
közös főzés
Június eleje évzáró ünnepség, elbúcsúztatjuk a ballagókat.

HÍREK

FARSANG AZ ÓVODÁBAN
A Hejőkürti Pajkos
Fénysugár alapítványi
óvoda február 23- án
rendezte meg a kis-és
a nagy csoportosok
farsangi bálját, melyre
hatalmas lelkesedéssel készültek!
Nagyon ötletes, és aranyos kis jelmezekbe öltöztek a gyerekek, a bálon a bölcsisek is részt
vettek. Sztárvendégük
TÓDOR bohóc - a gyermekek nagy örömére - a
barátságról és a szeretetről beszélt. A gyerekek jókedvükkel és kacagásukkal jutalmazták az előadást. Ezt követően ZENE - TÁNC és egy kis
csemegézés következett.
A gyerekek és a szülők egyaránt nagyon jól érezték magukat, reméljük jövőre is ilyen jó hangulatban telik el a farsang.

Köszönettel: a Szülők

Fontos információk
Nyáron felújítás miatt bezár az intézmény.

Beiratkozni az óvodába, bölcsődébe: Április végétől lehet. A megújult bölcsőde új külsővel várja az érdeklődő kicsiket.
Szervezni szeretnénk a szülőkkel együtt 1-1 napos kirándulást (Nyíregyházára és a Bükkbe)
Köszönettel fogadjuk az Alapítványi Óvoda és Bölcsőde részére felajánlásra kerülő adó 1%- át, melyből az udvari játékokat szeretnénk felújítani - tájékoztatta lapunkat Nagyháziné Duttkay Viktória az intézmény vezetője.

Adószámunk: 18437430-1-05
A Pajkos Fénysugár Alapítványi Óvoda és
Bölcsöde GYERMEKRAJZAI
Jön a tavasz ez tükröződik a kis óvodások rajzaiban is.

Bíró Dávid

Halász Bálint

Takács Zsófi
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A Hejőkürti Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma a hagyományokhoz híven az idén
is megrendezte jótékonysági bálját a kultúrteremben. A település életében jelentős eseménynek számító rendezvény előkészületi munkáiban a kuratóriumi tagok lelkes szorgalommal vették ki részüket, az est minél nagyobb sikere, a vendégek minél jobb ellátása és
a kiváló hangulat megteremtése érdekében. A jól előkészített szervezésnek köszönhetően
több mint 100 fő felnőtt, gyerek jelent meg a bálon. A vendégek jó hangulatáról élő zene,
büfé és vidám műsor, és izgalmas tombolasorsolás gondoskodott.
A bálozókat 19:00 órakor Varga Gyula kuratóriumi tag köszöntötte, majd Kuik Istvánné
pedagógus által felkészített nagysikerű gyermekműsort láthattak a vendégek. Az est sztárvendége Hegyaljai Sándor bűvész volt, aki mutatványaival, ámulatba ejtette, most is elkápráztatta a nagyérdeműt. Szintén nagy sikert aratott a hejőkürti felnőttek és gyermekek
nagy kedvence Borbély Károly, táncdalénekes is, aki az elmúlt években többször volt
vendégünk rendezvényeinken. Kedvenc énekesünk a vendégek nagy örömére, első nagylemezéről is előadott néhány
slágergyanús számot.
A műsorok mellett a talp alá valót az Éjszakai Műszak nevű zenekar biztosította. Éjfélkor a mintegy 800 tombola
tulajdonosainak nagy izgalmára tombola sorsolás volt. Az értékes nyereményeket a vendégek és a helyi logisztikai
központ adományozta.
A tombola árusításából befolyt összeget a kuratórium a hejőkürti gyermekek nyári kirándulására tervezi fordítani. A
rendezvényt minden megjelent vendég támogatta, az est fő támogatója Hejőkürt Község Önkormányzata volt.
A mulattság hajnalig tartott, melyen a bálozók nagyon jól érezték magukat.
Ahogy a bálozók látták:

Varga Gyula
kuratóriumi tag

Gyermek műsor

Hegyaljai Sándor
bűvész

Hegyaljai Sándor
bűvész és segítői

EMBER KÖZELBEN - Takács Gyula
A közelmúltban köszöntöttük településünk két legidősebb polgárát, a 96 éves Csató Imrénét, Anna nénit, és a 95 éves
Takács Gyula bácsit.
Rovatunkban közel egy évszázados életutat mutatunk be az olvasóknak.
Jelenlegi lapszámunkban Gyula bácsi mondja el életútját, a következő lapszámunkban Anna nénit bemutatjuk be.
1910. július 29-én születtem Hejőkürtön, édesanyám Sági Rozália, édesapám
Takács Balázs volt. Két testvérem volt, én voltam a legfiatalabb. Hejőkürtön végeztem el az elemi iskola hat osztályát, mivel akkor még ez volt a kötelező. Továbbtanulni nem volt lehetőségem, mert sok volt a munka a háztájiban. Mi is magángazdálkodók voltunk a Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet megalakulásáig, 1960ban léptem be a Tsz- be, nyugdíjas koromig ott dolgoztam. Katona nem voltam
mert, tizennyolc éves koromban elveszítettem a jobb szememet. Későn nősültem
1941-ben, 31 éves koromban, elvettem a polgári születésű Csuhai Rozáliát, három
gyermekünk született.
Az elsőt, Gizellát a születése után elveszítettük. 1947- ben született Ottó nevű
fiam, aki már nincs az élők sorában. Majd később 1955-ben Ibolya lányom született meg, aki a gondomat viseli jelenleg is. Tavaly előtt 63-ik házassági évfordulónk
után veszítettem el szegény feleségem, aki nagyon hiányzik. Most így 95 - évesen,
még kimondani is sok, csendesen nyugodtan élem a napjaimat, hála Istennek betegség nélkül, öregesen.

Mindenkinek ilyen egészséget, és hosszú életet kívánok!
Takács Gyula
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TAVASZI ORVOSI TANÁCSOK
Tavaszi fáradság

GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK
ERDEI FENYŐ /Pinus
silvestrisl/ gyógyhatása

A hosszan tartó téli fényhiány,
hőhiány, mozgáshiány, alváshiány, vitaminhiány és az energiahiány együttes összefoglaló neve: tavaszi fáradság. A tavaszi
fáradság nem betegség, hanem
hiányállapot, egyfajta tél végi kimerültség. Akkor lép fel, ha szervezetünk az előző nyáron felhalmozott energiakészletét, vitamin- és ásványi anyag tartalékát felélte. Télen hosszúak az éjszakák, a fény kevesebb, nagyobb az alvásigényünk. Ilyenkor a szervezet
energiatartalékai kezdenek kiapadni. Menetrendszerűen
reggel sokan kimerülten ébrednek, egyfolytában fáradtnak, kevesebb munka után is túlterheltnek, depressziósnak érzik magukat.

Fokozott tavaszi vitamin szükséglet
Sokan vitamin-tablettákkal védekeznek a téli fáradság
és kimerültség ellen, ugyanis a szervezet védekezőképességét ebben az időszakban ezek az anyagok erősítik.
A megelőzésben azonban éppoly sokat segíthetnek a
gyümölcsök és zöldségfélék. A védekező rendszer legfontosabb vitaminjai az E-, és C-vitamin és a béta-karotin.
A növényi olajok, gabonafélék csírája, a hús, a máj, a tojás és a zöld növények, E-vitaminban gazdag táplálékok.
Legnagyobb mennyiségben a C-vitamint is
a zöld növények tartalmazzák. Fogyasztásukról télen sem kell
lemondanunk, mert
olyan növényekben is
megtalálhatóak, amelyek téli tárolásra alkalmasak: Pl: káposztafélék, savanyú káposzta,
télálló almák, citrom, narancs. Béta-karotin legnagyobb
mennyiségben a sárgarépában és a sötőtökben található.

Méregtelenítés, salaktalanítás
Közeledik a húsvét és az azt megkezdő böjti időszak.
Télen hajlamosak vagyunk több zsíros ételt fogyasztani,
ezért tavaszi fáradság tüneteinek enyhítésére először a
salakanyagoktól kell megszabadulnunk. Nem véletlen,
hogy legtöbb vallás böjtöt ír elő ebben az időszakban.
Természetgyógyászok, sőt orvosok is javasolják, hogy
évente 2-3-szor ajánlatos ún. méregtelenítő kúrának alávetni magunkat. Azoknak, akik nem akarják intenzív böjtölésnek, diétának alávetni magukat, viszont szeretnének
megszabadulni a szervezetükben felhalmozódott salakanyagoktól, és feltöltődni hasznos, biológiailag értékes
anyagokkal, megoldás, ha zöldség-gyümölcs napokat,
vagy hosszabb kúrát tartanak.
Szép tavaszt, jó egészséget.
Dr. Raisz Csaba

Az ősrégi népi gyógyászatból
ismert az erdei fenyő gyógyhatása, a népi hiedelem világban
a halhatatlanság, az állandóság
és az életerő szimbóluma.
A friss zöld hajtásainak laboratóriumi elemzése bizonyította,
hogy televannak értékes tápláló
anyagokkal, vitaminokkal.
Olyan ható- anyagokat tartalmaz amelyek gyógyítják a fejfájást, a légúti betegségeket, köztük az asztmát is.
A terápiát ki lehet egészíteni
gyógyfürdőkkel, fenyőolaj masszázzsal és inhalálással.
Az erdei fenyő kivonata erősíti a szívizmot, segíti a mellékvese működését és jótékonyan hat a gyulladásos folyamatokra.
Kiváló méregtelenítő, egyensúlyban tartja a pajzsmirigy
működést, erősíti az izmokat és általában is serkenti a
szervezet anyagcseréjét. Nemcsak betegeknek ajánlott,
az egészséget is segít megőrizni.
A test olajozását alapos masszírozással egybekötve a fájdalmat is csillapítja; reuma ellen az egyik leghatásosabb szer. Az erdei fenyő friss,
zöld hajtásainak főzete frissít, ugyanakkor lazít is.
Csak ajánlani lehet mindazoknak,
akik stresszes körülmények között
kénytelenek élni (dolgozni, a teája
megnyugtatja az idegeket és jót tesz
a depresszió ellen is. Május elején a
friss hajtásaiból, szívesen adok az
érdeklődőknek.
Bóta Károly

FODOR MENTA /Mentha crispa/ gyógyhatása és fel-

használása

Közel áll hozzánk, ismerjük,
és mégsem használják ki sokan a gyógyító és frissítő erejét. Több fajta változatban termesztett évelő növény, legismertebb a fodormenta, borsmenta, és a zöldmenta.
Illóolaja: száj és fogápoló
szerek, cukorkák, rágógumik ízesítésére használják.
Teája: nagyon finom frissíti élénkíti a szervezetet, több
gyógyszer alapanyaga, étvágy javító, szélhajtó, idegnyugtató ,görcsoldó, epeserkentő, üdítőhatásúak.
Kedvelt fűszer növényként is használják, hal és vad ételek ízesítésére, ajánlom mindenkinek, próbálja ki nagyon
jó hatással van a szervezetre, majd tapasztalja és megszereti.
Malinkáné Takács Ibolya

Ünnep 9

NEMZETI ÜNNEPÜNK MÁRCIUS 15.

Minden év március 15-én azokra a 158 évvel ezelőtti történelmi eseményekre emlékezünk, amelyek kivívták a magyar szabadságot. 1848. március 15-e a magyar szabadságharc kezdete. Pilvax kávéház,

12 pont, "márciusi ifjak", Petőfi, Nemzeti Dal, Szabadságharc. Ezek azok a kifejezések amelyek mind-mind az 1848. március 15-i

eseményekhez kapcsolódnak.

De nézzük mi is történt ezen a napon!
1848 első hónapjaiban Európában forradalmak törtek ki: februárban Franciaországban, márciusban Bécsben. A bécsi forradalom híre ösztönzőleg
hatott a magyar radikális ifjúságra. Jókai Mórral, Vasvári Pállal és Petőfi
Sándorral az élükön ezek a fiatalok, más néven "márciusi ifjak", elhatározták, hogy érvényt szereznek a sajtószabadságnak. A Pilvax kávéházból az egyetemre mentek, ahol a fiatalok csatlakoztak hozzájuk. Ez a kis csoport főleg költőkből és írókból állt. Alig néhányan indultak el Landerer nyomdájába ahol azt
elfoglalva, cenzúra nélkül nyomtatták ki az Irinyi József által megfogalmazott 12 pontot és Petőfi Sándor erre az alkalomra írt versét, a Nemzeti Dalt.

12 pont:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését
Felelős minisztériumot Buda-Pesten
Évekénti országgyűlést Pesten
Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben
Nemzeti őrsereg
Közös teherviselés, képviselőség egyenlőség alaján
Úrbéri viszonyok eltörlése
Esküdszék
Nemzeti Bank
A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk
11. Politikai státuszfoglyok szabadon bocsássanak
12. Unio, vagyis Erdély Magyarországgal való egyesítése

Néhány óra múlva a tömeg tízezres nagyságúra duzzadt, és az
eső ellenére is kitartóan várakozott a Múzeum előtt. A fiatalok elkezdték osztogatni a szabad sajtó
első példányait, majd Irinyi felolvasta a 12 pontot, Petőfi pedig
elszavalta a Nemzeti Dalt.

Ezt követően a tömeg a Városháza elé vonult, ahol a város vezetése megválasztotta a Közbátorsági
Választmányt, melynek tagjai a
fiatalok és a város vezetése lett.
Délután kiszabadították a bebörtönzött Táncsics Mihályt.
A március 15-i események hatására végbement a békés átalakulás. Gróf Batthyány Lajos vezetésével létrejött az
első független, az országgyűlésnek felelős kormány.

Első felelős kormány!

(Névsor felülről lefelé, balról jobbra sorolva)

Batthyány Lajos miniszterelnök
Szemere Bertalan belügyminiszter
Esterházy Pál, a király személye körüli miniszter
Klauzál Gábor ipar- és földművelésügyi miniszter
Kossuth Lajos pénzügyminiszter
Mészáros Lázár hadügyminiszter
Széchenyi István közmunka és közlekedésügyi miniszter
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter
Deák Ferenc igazságügyi miniszter.
A magyar nép 1860-tól nemzeti ünnepnek tekinti ezt a napot és ilyenkor
a szívünkön - a szabadságharc jelképévé vált - kokárdával emlékezünk.
Bóta Melinda politológus hallgató

10 Húsvét

H Ú S V É T
Húsvét Ünnepén emlékezünk meg Jézus Krisztus feltámadásáról,
és köszöntjük a tavaszt, a természet újjáéledését.
Húsvét jelképei
A húsvéti tojás
A tojás a tisztaság, a termékenység és mindenek előtt
az élet szimbóluma. A kereszténységben a tojás az újjászületés szimbóluma.
A húsvéti nyúl
A húsvéti nyúl a termékenység szimbóluma és először a
húsvéti képeken a tojás
mellet ábrázolták.
A húsvéti bárány
A húsvéti bárány a fegyvertelenség szimbóluma a
vadállatokkal szemben.
Ezen kívül az ótestamentumban áldozati állat is volt.
Barka
A tojás mellett a barka a leggyakoribb húsvéti jelkép. A
mi éghajlati viszonyaink között a fűzfabarka helyettesíti
azokat a pálmaágakat, amelyeket lengetve üdvözölte a
nép egykor a Jeruzsálembe bevonuló Jézust. Ennek emlékére szentelik meg a barkát virágvasárnapján.

HÚSVÉTI RECEPTEK
Sonka főzései tanácsok
A főzés előtt alaposan mossuk meg a sonkát, mert a levét
később felhasználhatjuk. A zsíros réteget lehetőleg ne távolítsuk el, mivel ez megakadályozza, hogy a hús nagyon kiszáradjon A nyers füstölt sonkát,
előző este áztassa be annyi
hideg vízbe, amennyi jól ellepi. Bő hideg vízben tegyük fel
főni akkora edényben, hogy a víz teljesen ellepje. Néhány
jól megmosott tojást is tehetünk a fazékba - különleges ízt
kap majd a füstös létől. Lassú tűzön, fedő alatt olyan puhára főzze, hogy a csontját ki tudja húzni belőle. Ha kötözött sonka, akkor addig, hogy a hústű vagy villa könnyen
beleszaladjon. Saját levében hagyjuk kihűlni, majd deszkán vágjuk vékony szeletekre. Tormával, főtt tojással tálalhatjuk, retket, újhagymát, kalácsot kínáljunk mellé,
vagy nagyon finom sárga túrót.

A sonka levének felhasználása

Főzhető benne tojás, a sonkával együtt, vagy külön.
Bab-, burgonyaleves és főzelék, valamint lencse elkészítéséhez, sonkás tésztánál a tészta főzővizének ízesítéséhez is felhasználhatjuk.

Kedvelt régi étel a sonka mellé a sárga túró

Hozzávalók: 1 l tej, 20 db tojás, ízlés szerint cukor.
(tojásonként 1 evő kanál)
A tojásokat a cukorral összekeverjük. Beleöntjük a lábas
tejbe és lassan főzni kezdjük. Addig főzük amíg össze
nem csomósodik a tojás benne. Kb. 1 óra. Utána egy
szövött anyagba öntjük és egy éjszakán át kicsöpögtetjük
a levet belőle. Utána hűtőben tároljuk. A húsvéti sonkához és a kalácshoz ajánljuk.

Tojás festési ötletek

A díszített tojásokhoz kifújt
vagy főtt tojást használhatunk. /A főtt tojás évekig
eltartható ha legalább 45
percig főzzük/.
A tojásokat ki is lehet fújni.
Ehhez mind a két végen kell
készíteni egy - egy nem túl
nagy lyukat, melyet óvatos kopogtatással, hegyes szerszámmal készíthetünk. Ezen keresztül tudjuk kifújni a tojást. Utána alaposan elmossuk és megszárítjuk.

Színes tojások készítése
Piros tojáshoz szedjük le a lila hagyma külső leveleit, tegyük a vízbe a leveleket és főzzük a tojásokat benne
30 - 60 percet. Minél tovább van a tojás a lében annál sötétebb lesz. Kisebb mennyiségű héj esetén szép levendula színt kapunk. Rózsaszín tojáshoz áztassuk a keményre főtt tojásokat ecetes cékla levében. A színek
erősebbek lesznek, ha hosszabb időt áztatjuk.
Barna tojáshoz fekete teába, zöld tojáshoz spenót
lébe áztatassuk a tojásokat.
Egy edénybe tehetünk jó sok vöröshagymahéjat, majd
öntsük fel vízzel. Ebbe tegyük a tojásokat, majd lassú tűzön fél órán át főzzük. Leszáradás után a színes tojásokat szalonnabőrrel fényesíthetjük.

LOCSOLÓ VERSEK
Gyermekeknek

Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok!

Humoros versek
Sivatagban él a teve,
Locsolkodni jöttem, hehe!
Húsvét van, odakinn mosolyog az ég is,
Adjanak egy ezrest, mosolygok majd én is!

Népi locsoló versek
Itt a húsvét, eljött végre
A szép lányok örömére
Mert a lányok szép virágok
Illatos víz illik rájuk
Ne fuss hát el, szép virágom,
Locsolónak csók jár, három.
Rózsa, rózsa szép virágszál,
Szálló szélben hajladozzál.
Napsütésben nyiladozzál,
Meglocsollak, illatozzál.

Egyházi vers
A kereszt súlyától megroggyan a lába,
De viszi terhét búsan, szótlanul,
S hogy Veronika kendőjét kínálja,
Csak testi kín az, miért könnye hull.
Ismeri sorsát. Önként megy elébe,
S míg hívja, várja fenn a Golgota,
Egy pillanatra sem villan eszébe,
Hogy érdemes-e értünk halnia.

Fiataloknak

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi

