Kedves Hejőkürtiek!

Kedves hejőkürti nyugdíjasok!

2006. december 31-én a Jó Öreg Időnek a születésnapját ünnepeltük. Sok időnk nem volt rá, hiszen az óra
mutatói egy pillanatra sem álltak meg, haladtak tovább.
Kérdés, hogy akarjuk-e megállítani, merengeni, értékelni a múltat, vagy az élet minden percét szeretnénk kihasználni. Terveink vannak, melynek magvalósításához időre van szükségünk, tanulni szeretnénk, gyarapodni akarunk, melyhez az élet összes pillanatát ki kell,
hogy használjuk.
Azt tudom, hiszen mindenkit ismerek Hejőkürtön, az
itt élőkben van annyi erő és lendület, hogy 2007. év
perceit, óráit tartalmasan tudják majd igénybe venni, és
újra az új kihívásokra fognak koncentrálni.
Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, erőt és
egészséget 2007-ben.
„Ha összekapcsoljuk többek életét és munkáját,
együttesen mindnyájan messzebbre jutunk,
mint különhaladva bárki is eljutna.”
Shakespeare
Varga Gyula

FELHÍVÁSOK
Írjanak, rajzoljanak, fessenek, fotózzanak
Hejőkürt Község Önkormányzata „AZ ÉN FALUM” címmel pályázatot hirdet az alábbi művészeti kategóriákban.
- Rajz (festmény)
- Próza
- Fotó (papíron, vagy CD-n)
Életkor szerinti verseny kategóriák:
- 0-14 év
- 14-18 év
- 18 év felett
Várjuk azoknak a tehetséges gyermekeknek, felnőtteknek a műveit, akik számára Hejűkürt sokat jelent.
Kérjük pályázatukkal örökítsék meg falunkat.
A pályaművek beadási határideje: 2007. április 15.
A díjak átadása: 2007 Falunap.
Beadási cím: Varga Gyula, polgármester, Hejőkürt
Községháza.
A pályázaton résztvevők munkái kategóriánként kerülnek értékelésre.
A pályaművek sorrendjéről a Község képviselőtestülete
dönt. A résztvevők hasznos jutalomban részesülnek.
A legjobb pályaművek kiállításra kerülnek a kultúrházban,
bemutatásra kerülnek a Kürti Hírnökben és Hejőkürt Község honlapján.

A képviselő-testület szeretné a Hejőkürtön élő nyugdíjasok életét közös programokkal megszínesíteni,
az egyedül élők magányát enyhíteni, ezért a
Hejőkürti Nyugdíjas Klub megalakítását tervezi.
Minden nyugdíjast szeretettel hívunk és várunk az
alakuló összejövetelünkre, 2007. február 8-án,
15 órakor a kultúrházba.

RÖVID HÍREK
2006. év
December 5-én a hagyományokhoz híven minden gyermekhez becsengetett az önkormányzati mikulás, a gyerekek nagy lelkesedéssel és örömmel várták.
December 11-én az önkormányzat képviselő-testülete 17
órától közmeghallgatást tartott a Községházán.
December 23-án a községháza udvarán felállított fenyőfa alatt a gyerekek közös gyertyagyújtáson és ajándékozáson vettek részt.
A korábbi évek hagyományaihoz híven a képviselőtestület tagjai személyesen adták át az Önkormányzat
karácsonyi ajándékát és néhány kedves szóval kívántak
boldog ünnepeket.
2007. év
Január 21. A tavaszias időjárás hatására lángra kapott a száraz fű a település
melletti legelőn.
A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, a szél a
település felé terelte a lángokat, a helyi lakosok is besegítettek az oltásba. Estére sikerült megfékezni a tüzet.
Épül az orvosi rendelő
Nagyon jó ütemben halad
az új orvosi rendelő kivitelezése. Uniós és minden
népegészségügyi előírásának megfelelő körülmények
között lehet majd végezni a
gyógyító tevékenységet.
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KÖZMEGHALLGATÁS

Adókötelezettség

Hejőkürt Község Önkormányzata 2006. December
11-én 17 órától közmeghallgatást tartott.
Jelen voltak a képviselőtestület tagjai, a polgármester és
a körjegyző.
A lakosság részéről 3 fő vett részt, akiktől sok kérdés,
hozzászólás és javaslat érkezett az Önkormányzat felé.
Többek között kérték, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk
az idős emberekre. Nagyobb segítséget várnának el a
közmunkásoktól. Szeretnék, ha az Önkormányzat öregek
napját és egyéb programokat szervezne részükre.
Javasolták, hogy több embert vonjunk be a közmunka
programba, s legyen hatékonyabb a munkájuk.
A közelgő ünnepekre tekintettel javasolták a polgárőrség
újraszervezését, akik azóta már sokszor őrizték a
község értékeit.
Fontosnak tartottuk a javaslatokban az árkok, a csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos tisztítását. Ez viszont csak közös összefogással, társadalmi munka szervezésével valósulhat meg, amivel a jelenlévők is egyetértettek, ugyanúgy mint a szemetelők felderítésének, a község tisztán tartásának ügyében.
Hejőkürt Község Önkormányzata minden észrevételt,
javaslatot szívesen fogad, és a lehetőségeihez mérten
teljesíti is ha az a falu érdekeit, fejlődését szolgálja.
Varga Gyula

Dolgoznak a
közmunkások

Az önkormányzati rendelet értelmében adóköteles
az önkormányzat illetékességi területén lévő lakóházzal beépített
lakott ingatlan. A lakatlan ingatlan
ezek alapján adómentes. Ugyancsak adómentes a nem lakóházzal
beépített ingatlan is. (pl. iroda, telephely).
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik. Mivel magánszemélyt terheli az adókötelezettség,
amennyiben vállalkozás bérli a lakást, vállalkozó ezért
nem fizet adót. Az adókötelezettség azt terheli, aki nem
magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti jogával rendelkezik (pl.önkormányzati, bérlakás esetén), tehát aki
magánszemélytől bérel lakást, annak sem kell adót
fizetnie.

Az adóalany
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ingatlan átruházása esetén tulajdonosnak csak az, tekinthető, akinek tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. Tehát, az adókötelezettség szempontjából nem a szerződés kelte, hanem a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésének időpontja a lényeges.
Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van az
adókötelezettség őket tulajdoni hányaduk arányában terheli.
A bérlőtársak adófizetési kötelezettsége viszont egyetemleges. Egyetemleges kötelezettség esetében minden
kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, de a mennyiben bármelyikük teljesít, vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti, a jogosulttal szemben a többiek kötelezettsége is megszűnik. Az egyetemleges kötelezetteket – ha jogviszonyukból más nem következik- a kötelezettség egymás között egyenlő arányban terheli. Ha valamelyik társkötelezett a jogosultnak kötelezettségét meghaladó szolgáltatást teljesített, a többi társkötelezettel
szemben- a követelésnek őket terhelő része erejéigmegtérítési követelése támad.(Ptk.)

Az adófizetési kötelezettség keletkezése,
megszűnése

JOGI TANÁCSOK
A magánszemélyek kommunális adója
Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 14/2006 (XII.20.) számú rendeletével a településen-a
kistérségben utolsóként-bevezette a magánszemélyek
kommunális adóját. Az adó bevezetését az indokolta,
hogy a központi megszorító intézkedések következtében
történő elvonások az önkormányzatot is kedvezőtlenül
érintik. Az önkormányzat a lakosság részére közszolgáltatásokat (közvilágítás, közutak, járdák, hulladékgyűjtés
stb.) biztosít. Ezen, közszolgáltatások díja is jelentősen
emelkedik. A kedvezőtlen költségvetési helyzet miatt az
önkormányzat forrásai nem biztosítanak elegendő fedezetet a közszolgáltatásokra.

Az adófizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonjogának
megszerzését követő év első napjától keletkezik, és az
elidegenítés évének utolsó napján szűnik meg.

Az adó mértéke és befizetése
Az adó évi mértéke 4.000.-Ft ingatlanonként. A törvény
által maximum, 12.000.-Ft-ban határozható meg az adó
mértéke. Az adó befizetése két egyenlő részletben történik. Az első részletet tárgyév március 15. napjáig, a
második részletet tárgyév szeptember 15. napjáig lehet
pótlékmentesen befizetni az önkormányzat számlájára.
Késedelmes befizetés esetén ugyanis –az adó összegén
felül- pótlékot is kell fizetni.
Dr. Szűcs Lajos
ügyvéd
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HÍRNÖK PORTRÉ
Nagyháziné Duttkay
Viktória vagyok, a
Pajkos
Fénysugár
Alapítványi Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetője és alapítója.
1967 szeptemberében
születtem
Sajószentpéteren.
Kazincbarcikáról kerültem ide, erre a vidékre. Mindig is gyerekekkel szerettem volna
foglalkozni, de sajnos
szüleim másképp gondolták.
Erős akaratomnak
köszönhetően végül
elvégeztem az óvónőképzőt, s négy évig
dolgoztam óvónőként,
Tiszakarádon.

EGYHÁZI HÍREK
Alapítványi Felhívás!

Nagyháziné Duttkay Viktória

A rendszerváltás idején azon fiatalok közé tartoztam,
akiket megérintett a vállalkozás szelleme, s elvégeztem
egy felsőfokú külkereskedelmi iskolát, majd nyolc év vállalkozás következett. Egyik boltot nyitottuk a másik utánekkor már a férjemmel -de egyik sem ment igazán. Ekkor
fedeztem fel magamban azokat a tulajdonságokat, melyeket most vezető óvónőként hasznosítani tudok. Kitartónak, rugalmasnak, kreatívnak, szívósnak kellett lenni, de
aztán rájöttem, hogy a vállalkozással csak elpazarolom
az időmet, energiámat s egyre jobban vágytam vissza a
gyerekekhez.
Viszont ennek a nyolc évnek a boldogsága, hogy megszülettek gyermekeim, Vanda, Beáta és Dániel.
Aztán két évet a tiszapalkonyai óvodában dolgoztam,
majd egy évig munkanélküli lettem. Ennek az időszaknak
a nagy kérdése volt számomra, mit is kezdjek az életemmel, merre induljak tovább. Óvónőként már ekkor is nehéz volt elhelyezkedni. Ezért úgy döntöttem, elkezdem
Szarvason a főiskolát, ahol szakképesített
gyógytestnevelő óvodapedagógus végzettséget szereztem.
A vállalkozások mellett az alapítványok is a köztudatba
kerültek, így én is érdeklődve fordultam e szervezetek
felé.
Segítő csillagom vezetésével, ekkor hallottam a
hejőkürti óvoda bezárásáról, s hirtelen ötlettől vezérelve
kerestem fel Varga Gyula polgármester urat az alapítványi óvoda tervével 2003 telén. 2004 július óta működik
óvodánk, s 2004 őszétől bölcsődénk.
Szívem, lelkem, tudásom e hívatásért s a gyermekekért.
Nagyháziné Duttkay Viktória

A Hejőkürt Község Római Katolikus Templomáért
alapítvány felhívással fordul a helyi hívekhez, lakosokhoz, hogy lehetőségük szerint adományozzanak a templomunk felújítására.
Az alapítvány nyitott ahhoz, hogy
a magyar és külföldi természetes
személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek csatlakozzanak 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 alábbi számla számra várjuk a felajánlásukat:

10102770-55043200-01000008
Bóta Károly
Az alapítvány kuratóriumának elnöke

Kérés az új esztendőre
Láttam Uram, az egyik béna volt,
A másik aszott, sárga, vagy nem volt lába.
De a te fényed hullt a beteg ágyra,
S hitükkel elrejtőztek nálad.
S úgy hordozták mázsás terhüketA Te erőddel- mint a szalma szálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher könnyű,
Mint kis szalmaszál-Veled!
De nélküled?
A szalmaszál is mázsás súly lehet.
Új évbe indulok.
Nem tudom mi vár rám,
Csak azt tudom, velem vagy,
S nem hagysz árván.
Csak azt tudom, hogy utam már kijelölted,
S mint bízó gyermek járhatok előtted.
Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,
S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.
Csak egyet adj!
Hogy cél iránt haladjak,
Hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.
S ha szereteted mázsás teherré tenné
Próbára ezt a gyenge vállat,
Segíts úgy hordozni a mázsás terhemetA Te erőddelMint a szalmaszálat!
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ORVOSI TANÁCSOK
Ébresszük fel izmainkat is a téli zsibbadásból!
Töltsünk sok időt a szabadban, pl. sétáljunk amennyit
csak lehet. Tisztító hatású lehet a masszázs is.
Dolgozzuk át alaposan
az elernyedt ízületeinket,
izmainkat.
Reggel vegyünk hidegmeleg váltózuhanyt, jó
hatása van az érrendszerre. Meleg zuhannyal
kezdjük és hideggel fejezzük be, s közben kissé
durvább kefével dörzsöljük át testünket, hogy a
hajszálerekben fokozzuk
a mikrocirkulációt. Ha
megúszni nem is tudjuk a
tavaszi fáradságot, a tüneteit jelentősen csökkenthetjük.
A mai ember szinte a végletekig kihasználja a szervezetét, pedig a munkát követnie kell a pihenésnek. A fáradságnak egyszerűen egy kiadós pihenés, alvás, feltöltődés
is lehet a gyógyírja.
Előfordul, hogy valakinek csak az életmódján kell változtatnia: például több folyadékot fogyasztani, napi fél
órát mozogni, többet aludni, kevesebbet vállalni, másként
táplálkozni, több vitamint bevinni. Erre különösen azért is
fel kell hívni a figyelmet, mert a mai élelmiszerekben lévő
vitaminok nem biztos, hogy fedezik a megnövekedett
szükségleteinket. Ne feledjük, mindenki elsődlegesen a
maga orvosa.
A fáradékonyság mindig egy tünet, egy figyelemfelkeltő
jelzés. A magát tartósan fáradtnak érző avagy az imént
említett panaszokkal élő embernek ki kell vizsgáltatnia
magát,
n i n cs -e
v i t am in ,
vas-vagy
e g yé b
nyomelemhiánya, szelénhiánya, nem vérszegény-e, nem
allergiás-e, pajzsmirigye nem működik-e alul, illetve, hogy
nem terheli-e a szervezetét valamilyen felesleges gyógyszer, vegyszer. Az alacsony, illetve a magas vércukor is
járhat fáradékonysággal. A serdülő- és változó kor is járhat átmeneti fáradékonysággal. A krónikusan fáradt ember szervezetében szinte mindig találunk gócot, krónikus
gyulladást.
Jól ismert menetrendszerű bajainkkal (pl. nátha, meghűlés) szövődménymentes esetekben nyugodtan kezelhetjük magunkat otthon is. Természetesen súlyosabb esetben az orvos dönti el, hogy a tünetek, leletek alapján mi
legyen a teendő. Olykor hagyományos gyógyszerre, netán műtétre van szükség, avagy homeopátiával, egyéb
gyógymóddal kell a szervezetet harmonizálni.

GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK
Napraforgó (napimádó)
Ki, ne ismerné a nyár
végén kedves látványt
nyújtó végtelen aranysárga mezőt, amit ők
nyújtanak. Először csak
dísznövénynek tekintették, majd a 18.sz. elején
fedezték fel olajtartalmát. 1716-ban fedezték
fel az első olajsajtolót.
Azóta nagy mennyiségben termesztik Dél-Európában.
Felhasználása: Konyhában:
A virágmagok ízletes belet rejtenek, mely nyersen és
pirítva fogyasztható. A napraforgómag fűszeres ízt ad a
különböző szendvicseknek és izgalmassá teszi a salátáinkat, kellemest ízt ad és mutatós is a sós sütemények
tetején.
Gógyászat:
A napraforgóolaj csökkenti a koleszterin szintet, profi
mozdulatokkal bemaszírozva pedig az izomfájdalmakat
csökkenti. A termésből készült főzet nyugtató hatású.
Végül, az őszi virágkompozicióból ne felejtse ki a szárított napraforgóvirágot.
Molinkáné Takács Ibolya

RÉGI IDŐK RECEPTJEI
HÁJAS TÉSZTA
Hozzávalók:
50 dkg sertés háj
70 dkg liszt
2 tojás sárgája
3 evőkanál ecet
2 evőkanál porcukor,
kevés só
langyos víz az öszszedolgozáshoz
Elkészítés
Az 50 dkg sertéshájat húsdarálón ledaráljuk, majd
25 dkg liszttel, 3 evőkanál ecettel jól kigyúrjuk. Téglalap
alakúra formáljuk és hideg helyre tesszük.
A megmaradt 45 dkg lisztet, 2 tojás sárgájával, kevés
sóval, 2 evőkanál porcukorral és annyi langyos vízzel,
hogy rétestészta keménységű legyen, összegyúrjuk. Kidolgozzuk hólyagosra, leborítjuk egy lábassal, és negyed
órát pihentetjük. Ezután vékonyra elnyújtjuk és a téglalap
alakú hájat a közepére tesszük, majd ráhajtogatjuk a kinyújtott tésztát, és fél órát hidegre tesszük pihenni.
Folytatás az 5. oldalon

Mozaik 5
Azután kinyújtjuk vékonyra és összehajtogatjuk, pihentetjük és még kétszer kinyújtjuk, összehajtjuk, pihentetjük.

ÍZELÍTŐ A TÉLBŐL

Sütés előtt kinyújtjuk, kockákra vágjuk, diót, vagy lekvárt
teszünk bele. A két szemben lévő sarkát összefogjuk,
vagy könyv alakúra hajtjuk. A tepsibe is pihentetjük fél
órát. Forró sütőbe, erős tűznél sütjük.
Készíthetünk belőle sós rudakat is sajttal leszórva, de
akkor a porcukor helyett 2 evőkanál finom sóval gyúrjuk a
tésztát.
Kiss Bertalanné

Juhgomolyás szendvics
Hozzávalók:
0,5 kg juhgomolya
3 db kaliforniai paprika
1 dl olivaolaj
2 gerezd fokhagyma
1 fej mogyoróhagyma
toast kenyér
só, egész bors, balzsamecet, bazsalikom,
petrezyelyemzöld.
Elkészítés
A kaliforniai paprikát erős lángon megsütjük, héjukat lehúzzuk.
Készítünk egy pácot, amiben van fokhagyma, hagyma,
egész bors, bazsalikom. A paprikák húsos részét a pácba
rakjuk. A többi paprikát serpenyőben megpirítjuk mindegyik oldalán.
A pácolt paprikát finomra vágjuk, petrezselyemmel, bazsalikommal és foghagymával ízesítjük.
A pépet pirítósra kenjük, majd mindegyik kenyérre teszünk egy gomolyaszeletet. Egy ugyanilyen szelet kenyeret a tetejére borítunk, közé vagy a tetejére tehetünk
hagymaszeleteket is, meglocsolhatjuk a páclével.

TAVASZ A TÉLBEN

Frissítő
A mogyoró cserje is
teljes virágzásban

Hozzávalók:
5 dl gin
1 cl passion
fruit szirup
2 dl lime tonic
a feltöltéshez
eper.

Január közepén kinyílt
a hóvirág

A koktélos poharat lehűtjük, majd félig megtöltjük tört
jéggel.
Erre öntjük a hozzávalókat, hozzáadjuk a limeszeleteket, majd felöntjük a tonikkal.
Eperszeletekkel díszítjük.
Egészségünkre!
Az orgonának is duzzadnak
a rügyei

6 Mozaik

A NAGY HO-HO-HO HORGÁSZ!

VADÁSZ

Farkas Józsefnek
sikerült kifognia a
Rákóczi-horgásztóból a
legnagyobb folyami
harcsát!
Nagy Medgyesi Attila
22 éves
a Szőke Tisza
Vadásztársaság
vadőre.

Sajószögeden járt általános iskolába, majd Mátrafüredre
középiskolába. Tanulmányait kitűnő eredménnyel zárta.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen az előkellő 4.
helyezést érte el.
Hejőkürt körzetébe pályázat útján 2005.09.01-én került.
Jelenleg a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola
vadgazdamérnöki szak 1. évfolyamos hallgatója. Nagyon
szeret Hejőkürtön élni, imádja munkáját amely következő
feladatokból áll:
- a vadállomány etetése, őrzése
- orvvadászok figyelése
- vadászház környékének rendben tartása
- külföldi és belföldi vadászok fogadása,
idegenvezetése.

A kép is bizonyítja hogy
nem lehetett egy könnyű
fogás…!!!

Varga Bernadett

ETESSÜK A MADARAKAT!

Munkája során a vadásztársaság területének bejárása
közben mezőőri feladatokat is ellát, őrzi a község külterületi ültetvényeit.
Fiatal kora ellenére lelkiismeretes munkára képes, hiszem élete hivatásának tekinti a munkáját és ezért is
folyamatosan tanul, képezi magát.
Varga Bernadett
Minden nap elvárják a terített asztalt.

Az Erdő - Fohásza
Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege hideg, téli éjszakákon.
Én vagyok tornácod barátságos fedele, melynek
Árnyékában menekülsz a tűző nap elől és gyümölcsöm
oltja a szomjadat.
Én vagyok a gerenda, mely a házadat tartja.
Én vagyok asztalod lapja.
Én vagyok az ágy amelyen fekszel, a deszka,
amelyből csónakod építed.
Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája,
koporsód fedele.
Vándor ki elmész mellettem, hallgasd a kérésem
NE BÁNTS!
Bóta Károly

Az idei enyhe tél kedvezett a madaraknak, ennek ellenére szükségük van változatos tápanyagra. Ha elkezdtük
a madarak etetését mindig töltsük fel az etetőjüket, mert
megszokják és várják az élelmet. Ha beköszönt az igazi
tél nagy szükségük van zsiradékra, ami lehet friss szalonna, faggyú. Füstölt, sós szalonnát te adjunk nekik. Bővíthetjük étrendjüket olajos magvakkal (napraforgó, köles,
dióreszelék, madárkalács) is.
A madáretetőt házilag könnyen elkészíthetjük, ha a rendes etetést megszokják a madarak rendszerint mindig
abban az időben jelennek meg az etetőnél. A szén és a
kék cinegék mellett nagy hidegben megjelenik az őszapó,
a szajkó, a sármány, az etetők rendszeres látogatója a
veréb is.
Kora tavasztól nyár végéig meghálálják a téli gondoskodást. Ha gyümölcsfákra tettünk ki odút ott tarthatjuk őket,
nagyon sok kártevőt elpusztítanak a gyümölcsösökben,
és vígan csivitelnek. Szemet gyönyörködtető látvány a
fiókáikat etető kis madár.
Etessük a madarakat!
Bóta Károly
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Hejőkürt gyermekeit a hagyományoknak megfelelően 2006-ban is
meglátogatta a Mikulás. Minden
gyermeket felkeresett, és az Önkormányzat ajándékát adta át.

A tavalyi év utolsó napján szilveszteri batyus mulatságot tartottunk a Hejőkürti Községháza Kultúrtermében.
Az éjfélt a Himnusz éneklésével és egy pohár pezsgővel köszöntöttük, majd hajnalig tartott a nagyon jó hangulat.

A kicsik verssel saját készítésű
ajándékokkal, rajzzal kedveskedtek
a Télapónak, akinek ebben az évben is óriási sikere volt.

A következő rendezvényünk hagyományaink szerint a farsangi alapítványi bál lesz, melyre hasonló
Jó szórakozást kívánunk a résztvevőknek!
Varga Bernadett
Varga Bernadett

GYERTYAGYÚJTÁS, AJÁNDÉKOZÁS
Az Önkormányzat a
Községháza udvarán
felállította a település
karácsonyfáját.
A tízméteres lucfenyőt, egy helyi lakos
adományozta e- nemes célra.
A fa alá egyforma
dobozokba
szépen
becsomagolt ajándé- A település karácsonyfája és a gyerekek
kok is kerültek, amit
ajándékai.
szintén egy támogatótól kapott az Önkormányzat.
December 23-án 16 órakor Varga Gyula polgármester köszöntötte a jelenlévőketmajd meghitt pillanatok következtek, mikor felcsendült a –menyből
az angyal. A gyermekek és a szülők meggyújtott gyertyával körbe
állták a karácsonyfát és közösen
karácsonyi dalokat énekeltek.
A közös éneklés után az ajándékozás pillanatai következtek:
ugyanis minden tizennyolc év alatti
gyermek ajándékot kapott, akik
örömmel vitték haza az óriási ajándékkal teli dobozokat.
Varga Gyula polgármester
köszöntötte a jelenlévőket.

Öröm volt látni a boldog pillanatokat, melyre még ma is szívesen emlékezünk. Célunk
volt, hogy ebbe a rohanó világba vissza tudjuk állítani a
karácsony meghitt, és szeretetteljes ünnepét.

Minden gyermek kapott ajándékot

Meghitt pillanatok– gyertyagyújtás
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BOLDOG ÚJ ÉVET
Vitó Zoltán:
Újévi ráolvasó

Elfogyott a pezsgő
Elhallkult a trombita,
Hidd, hogy ez lesz éveid
legjobbika.
Dolgozz, szeress és keresd a szépet, a jót, adjon a
Jóisten
Boldog új évet!
(hogy tényleg így legyen
mellékelek egy receptet)
ÚJÉVI RECEPT
VEGYÉL TIZENKÉT HÓNAPOT.
GONDOSAN TISZTÍTSD MEG:

Fáradónak kényelmet,
az űzöttnek védelmet,
éhezőnek élelmetadj,Te, Újesztendő!

A betegnek gyógyulást,
alkotónak alkotást,
a hűtlennek mindig mástadj,Te, Újesztendő!

Szomjazónak iszákot,
a rügyeknek virágot,
homályosnak világot,
adj,Te Újesztendő!

Hűségesnek az Igazt,
szomorúnak gyors vigaszt,
ami „szükség” mindig aztadj,Te, Újesztendő!

Tétovának tanácsot,
koplalónak kalácsot,
bűnözőnek vasrácsotadj,Te, Újesztendő!

A meddőnek gyereket,
a kocsinak kereket,
a cicának egeretadj,Te, Újesztendő!

Sóvárgónak szerelmet,
a várónak türelmet,
gonosznak veszedelmetadj,Te, Újesztendő!

Az írónak adomát,
a földekre gabonát,
hűs pincének jó borátadj,Te, Újesztendő!

Jó vadásznak vadludat,
kutatónak mély kutat,
utazónak szép utatadj,Te, Újesztendő!

Derűs égnek kékét,
a népeknek békét,
emberségnek lététadj,Te, Újesztendő,add meg, Újesztendő!

A KESERŰSÉGTŐL,
KICSINYESSÉGTŐL,
FÉLELEMTŐL,
HARAGTÓL.
AZUTÁN OSZD FEL A HÓNAPOKAT
30 VAGY 31 NAPRA ÚGY,
HOGY EGÉSZ ÉVRE KITARTSON.
MINDEN NAPOT KÉSZÍTS EL
1 RÉSZ MUNKÁBÓL,
3 RÉSZ JÓAKARATBÓL
ÉS EGY GYŰSZŰNYI DERŰBŐL.
MINDEHHEZ ADJ
3 EVŐKANÁL OPTIMIZMUST,
1 CSIPETNYI IRÓNIÁT,
1 KÉSHEGYNYI TAPINTATOSSÁGOT, ÉS

HUMOR
Két csiga megy a sivatagban. Már nagyon
szomjasak, alig bírnak
vánszorogni. Egyszer
csak találnak egy üveg
vizet. Elhatározzák, hogy
egyikük elmegy és hoz
bontót. Eltelik egy hét,
két hét, egy hónap. Az
ott maradt csiga úgy
gondolja, már hiába várja társát, mert az elpusztult. Nekiáll, hogy széttörje az üveget, erre egy hang a kő mögül:
- Ha csalsz, el sem indulok!

ÖNTSD LE BŐVEN SZERETETTEL.

***

DÍSZÍTSD CSOKORNYI FIGYELMESSÉGGEL,

A medvecsaládnál összejövetel van. Az anyamedve megszólal: -Kisfiam, még be sem mutatkoztál a vendégeknek. -Bocs!

ÉS TÁLALD FEL MOSOLYGÓ ARCCAL.

Kiadó: Hejőkürt Község Önkormányzata, 3588 Hejőkürt, Szent István u. 62.sz. Tel./Fax.: 49/ 352-627, E-mail: hejokurt@lhcom.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.

