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FELHÍVÁS
A Dél-Borsodi LEADER Egyesület szeretné a Tiszaújvárosi Kistérségben megtalálható helyi értékeket
feltérképezni, majd az eredmények
alapján egy kistérségi marketing
tervet kidolgozni.
A program sikere érdekében ezért szeretnénk felmérni, hogy kik azok, akik vállalkozási szinten, vagy
akár hobbiként, szabadidejükben, otthonukban – a
régi falusi hagyományok felhasználásával, a hejőkürti
népi szokásokra épülve - végeznek szolgáltatásokat,
készítenek bemutatható, értékesíthető termékeket.
Színesítheti a térségünkről alkotott képet, ugyanakkor növelheti a piaci lehetőségeket, ha tudomásunkra
jutnának,
bemutathatnánk,
szervezetten
értékesíthetnénk
ezeket
a
termékeket!
Várjuk régi mesterségek, kézművesek: szőnyegszövők, kosárfonók, fafaragók, bőrdíszművesek, keramikusok, mézeskalácsosok, tésztások, házi túró, vaj készítők, helyi jellegzetes étel készítők stb. jelentkezését.

A vidéki szellemi örökség, a régi falusi hagyományok
bemutatása, felelevenítése, hozzájárulhatnak az idegenforgalmi vonzerő fejlesztéséhez, a helyben lakók önbecsülésének erősítéséhez, a későbbiekben pedig a munkahelyek számának bővüléséhez: a vállalkozói alapon
termelőknek és szolgáltatóknak pedig a kistérségi piacokon való megjelenéséhez, a meglévő piacaik bővítéséhez.
Jelentkezni lehet: Varga Gyula polgármesternél

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató az Önkormányzat 2008 évben végzett
munkáiról.
2008, a felkészülés éve volt, melyet a pályázatok
előkészítésére szántunk. Ez nem látványos, de annál nagyobb odafigyelést, és aprólékos munkát igénylő feladat.
Több projektet indítottunk el:
• Községháza bővítése, felújítása.
• Közösségi park kialakításának előkészítése a községháza udvarán .
• Falugondnoki busz cseréje.
• Mozgókönyvtári rendszer bevezetése, működtetése
és Internet terem kialakítása.
• Számítógépek cseréje.
• Szennyvízhálózat építése.

2 Önkormányzati hírek
Községháza bővítése, felújítása

Megjelent
a Hejőkürti Olvasókönyv
2008. májusában elkészítettük a
Hejőkürti Olvasókönyvet, településünk történelmét, múltját, jelenét,
jövőbeni terveit bemutató kiadványt,
melyet minden család részére ingyenesen eljuttattunk.
Térítés ellenében a Hejőkürti
Olvasókönyv a Községházán
megvásárolható!
Új számítógépeket vásároltunk a Községháza részére
Községháza

A legfontosabb feladatnak a községháza felújítását tartottuk, ezért kiemelten figyeltük a pályázati lehetőségeket. E témakörben három irányba indultunk el, melyhez
azonban megfelelően előkészített tervek, helyszínrajzok,
engedélyek kellettek, amelyekkel az Önkormányzat (ÖK)
rendelkezett.
• Először HÖF-CEDE megyei szintű pályázatot adtuk
be, melyen sajnos nem nyertünk.
• Ezután az ÉMOP 3.1.3 jelű pályázatot nyújtottuk be,
melyen az Észak-magyarországi régió települései vehettek részt. Ebben még nincs döntés.
• Harmadik alkalommal IKSZT (Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér) cím elnyerésére adtunk be pályázatot, mely egy nagyon összetett projekt, mert az épület
felújítása, műszaki korszerűsítése mellett 5 évig működtetnünk is kell a szolgáltató központot. E pályázattal célunk a helyi lakosság megtartása érdekében a
helyben elérhető alapszolgáltatások körének bővítése,
minőségének és hozzáférhetőségének javítása többfunkciós szolgáltató központ létrehozásával. E témában február végére várható döntés.

Az
önkormányzatok
működésére
vonatkozó
törvények, rendeletek, a
közigazgatási feladatok
napi ellátása jó minőségű
számítógépek üzemelését
igénylik. Az adminisztrációs feladatok növekedése,
az elektronikus ügyintézés
alkalmazása, a napi hivatali munka színvonalas ellátása
érdekében új számítógépeket vásároltunk a Községháza
részére, melyeket a dolgozók már használatba vettek.
Megnyílt a Hejőkürti Klub Könyvtár

Játszótér és közösségi szabadidőpark építése
A községháza felújításával egyidejűleg szeretnénk
kialakítani egy szabadidőparkot is, melyre szintén pályázati úton szeretnénk forrást biztosítani a megfelelő saját
erő biztosításával. Egy olyan játszóteret és pihenőhelyet
szeretnénk kialakítani, ahol minden korosztály megfelelő
színvonalon tudna kikapcsolódni, kulturált körülmények
között hasznosan tudná eltölteni a szabadidejét.
Falugondnoki gépjármű cseréje
2008. december 23-án 8.353.000.-Ft elnyerésével és
1.466.600.-Ft önrész hozáadásával megvásároltunk egy
Volswagen Crafter típusú gépjárművet.
Szennyvízhálózat építése
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a település
szennyvízhálózatának kiépítésére folyamatosan adjuk be
a pályázatainkat. Sajnos mind ez ideig nem sikerült nyernünk a pályázatokon.

Olvasó terem

2008. augusztus elsejével megnyílt községünk könyvtára a volt orvosi rendelőben. A könyvtártagok részére
próbálunk új lehetőségeket, több féle szolgáltatást biztosítani: szabad Internet hozzáférést, folyóirat olvasó, fénymásoló, illetve a könyvtárközi könyv, DVD és VHS, valamint, folyóirat kölcsönzés biztosításával.
A tiszaújvárosi városi könyvtár központtal beindult mozgókönyvtár szolgáltatással pedig szinte bármely kiadvány
elérhetővé válik településünk könyvet , olvasást szerető
gyermekei és felnőtt lakói részére.
Varga Gyula polgármester
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MEGALAKULT A DÉL-BORSODI LEADER
EGYESÜLET
Cím: 3450 Mezőcsát, Hősök tere 24.
E-mail: dble@dble.hu
Web: www.dble.hu
Az egyesület elnöke: Vargáné Kerékgyártó Ildikó
Helyettesek:
Kecső Imre, Kesznyéten polgármestere
Dr. Dózsa György, Mezőkeresztes polgármestere
Mi is az a LEADER Egyesület? Mi a működésének
lényege?
2008. évben Mezőcsáton tartotta alakuló ülését a DélBorsodi Leader Akciócsoport.
Nem biztos azonban, hogy mindenki tudja mit jelent ez
a „Leader Akciócsoport” kifejezés. Az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának egy sajátos módszere a LEADER
Program. A LEADER szó, egy rövidítés, amelynek a jelentése: „A vidéki gazdaság fejlesztését célzó intézkedések összehangolása." A program során Helyi Akciócsoportok szerveződnek a vidéki településeken szabad
elhatározás alapján. Ebben a programban elsősorban
azokat az embereket próbálják mozgósítani, akik közös
otthonuknak érzik az adott térséget, így ennek köszönhetően hatékonyan gyűjtik egybe és értékesítik a helyi
kezdeményezéseket és erőforrásokat. Ez a program az
alulról építkezés elvét is magában foglalja, azaz, hogy a
helyi szereplők (legyen az vállalkozó, civil szervezet vagy
önkormányzat) bekapcsolódnak a területüket érintő fejlesztésekbe, meghatározzák azokat.
A Dél-Borsodi Akciócsoport is ezeken, az elveken alapulva jött létre. A csoportban mindenki egyenrangú, legyen az
önkormányzat, vagy vállalkozás. Minden a csoport tagjain
múlik, hogy mennyire tudnak összefogni, hogy meg tudják
találni az itt élő emberek azt, hogy mi fontos számukra, mi
az, ami összeköti őket, mi az, amivel eredményt tudnak
produkálni.
Hejőkürtöt az Egyesületbe:
• Hejőkürt Községi Önkormányzat,
• HEJŐ-FARM Kft,
• Hejőkürt Község Római Katolikus Templomáért Alapítvány képviseli.

ÓVODAI-BÖLCSŐDEI HÍREK
Az eltelt időszak alatt több kimagasló rendezvényt szerveztünk intézetünkben. Két különböző időpontban eljuthattak a gyerekek a Miskolc-diósgyőri Mikulásvonatra,
mely a LÁEV kisvasút Miskolc-Dorottya utcai végállomásáról Lillafüredre közlekedett. Itt mesés birodalom
tárult elénk: nagy szakállas, piros ruhás Mikulás, rénszarvasaival, manóival, hatalmas ládikójával. Süsü is elvarázsolta a gyerekeket. Színes rajzok, lánc-fűzérek (8-10m
hosszú) hajtogatott papírfigurák, festett fenyőtobozok, 3040 cm-es angyalkák díszítették a fenyőfákat. Megkóstolhattuk a sárkányfűből készült meleg teát, ahol a mesebeli
krampuszok kísértek több állomáson keresztül. Azok a
gyerekek is mikulás csomaghoz jutottak, akik nem jutottak el a Mikulásvonattal a télapóhoz. A Községházán a

Csiri-biri együttes zenés műsorár követően közös énekkel
és tánccal vártuk a Mikulás érkezését, aki mindenkinek
csomagot is hozott.
A karácsony is vidám hangulatban telt el. A gyerekek
nagy örömmel csomagolták ki a fa alatt a Régió Játék
Nagy Kereskedéstől kapott játékokat. Közben énekeltünk és beszéltünk a Jézuskáról.
Jelenleg a Farsangi mulatozásra készülődünk. Intézményünkbe érkezik Kiss Marianna bábelőadó, aki a
„Cilike, a kíváncsi kisegér” című mesét adja elő a gyerekeknek. A műsor után a gyerekek különféle jelmezekbe
öltöznek és mulatoznak.
Alattyáni Péter
Az alapítvány kuratóriumának elnöke

FELHÍVÁS
Kéjük azokat, akiknek lehetőségük van,
hogy adójuk 1%-ának felajánlásával segítsék
intézményünk, az óvoda működését.
Adószámunk: 18437430-1-05
Segítségüket előre is köszönjük!
Alattyáni Péter
A „Pajkos Fénysugár Alapítvány„ kuratóriumának elnöke

ALAPÍTVÁNYI FELHÍVÁS
Hejőkürt Község Római Katolikus Templomáért Alapítvány Kuratóriuma tisztelettel kéri az adózó polgárokat, hogy az adójuk 1%.- át az alapítványunk számára
szíveskedjenek felajánlani.

ADÓSZÁMUNK: 18448526-1-05
2007-ben a nagyon romos állapotban
lévő templom külső felújítását végezte el
az alapítvány kuratóriuma. A korábbi beázásokból adódóan a jövőben templom
belső felújítását szeretnénk megvalósítani, ehhez kérjük az Önök segítségét!
A templom belső teljes festését, a freskók restaurálását, továbbá az 1950- es
években épült villamos vezetékek cseréjét, korszerűsítését szeretnénk elvégezni, illetve a terveink között szerepel a
kulturális örökség védelme alatt álló orgona felújítása is.
Felajánlásukat hálás köszönettel fogadjuk!
Bóta Károly
az alapítvány kuratóriumának elnöke
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PORTRÉ: Szűcs Zsolt ker. plébános
Sátoraljaújhelyben születtem 1972. szeptember 15én. A család biztonságot adó
nyugalma, a szép gyermekkor
(akkoriban a lakótelepen, ahol
12 éves koromig laktam, sok
gyerek volt együtt, rengeteget
játszottunk) az általános és
középiskolai tanulmányaim, és
a szép hegyek, a sok kirándulás szüleimmel, testvéremmel,
keresztszüleimmel, olyan kötődések, amelyekre jó visszaemlékezni, és amelyek ehhez
a városhoz kötnek.
Középiskolai tanulmányaim befejezése után, kerültem Egerbe a Hittudományi Főiskolára, amit általában
az emberek, akik ismerik egyszerűen csak a Szemináriumként emlegetnek. A kispapi évek voltak ezek, ahol
egy újabb nagy család tagja lettem. A hat év tanulmányai
a közösségben való formálódás, igyekezett felkészíteni
bennünket a nagy és szép feladatra, a papságra. Számos
emberrel sikerült itt megismerkedni, olyan barátságok születtek itt, amelyek ma is tartanak.
Igyekeztünk felkészülni arra a nagy szolgálatra, amelyre az Úr hívott meg bennünket, nem érdemeink miatt, hanem az Ő nagy szeretetével. Sok ajándékot kaptam itt is.
Amikor ezeket a sorokat írom, éppen az jut eszembe, a
legnagyobb ajándékokat mindig akkor kaptam, amikor én
akartam valakin segíteni. Így volt ez akkor, amikor szombatonként meglátogattuk a városban az időseket. Fát vágtunk, pakoltunk, -volt egy ügyes műszerész osztálytársam,
aki televíziót is javított, ha kellett- később, mikor az Oltáriszentséget is elvihettük áldoztattunk is.
Számtalan történet, kedves öreg, akiktől sokat tanultunk.
Itt ismerkedtem meg a siketek világával, még egy jeltolmács tanfolyamot is sikerült elvégeznem. Meghatározó
élményem volt a Gyermekvárosban, ahol fogyatékos gyermekek laktak, és olyanok, akiket nem akartak, vagy nem
tudtak nevelni a szüleik. Nyaranta együtt táboroztunk, évközben mi kispapok tartottuk nekik a hittant. Nagyon hálásak voltak, minden együtt töltött időért és valami különös
örömöt és szeretetet kaptam náluk is. Csütörtökönként
volt a kispapok kirándulónapja (szombaton tanultunk). A
hegyek a természet szépsége mellett, az együtt átélt idő,
amely meghatározó számomra.
1998-ban szenteltek pappá. Első állomáshelyem
Gyöngyös-Felsőváros plébánia volt. 5 évet szolgáltam
itt, majd egy atya betegsége miatt, Detkre kerültem 1
évre kihelyezett lelkésznek. 2004-ben plébános lettem
Pácinban.
2008. augusztusában nevezett ki Érsek atya
Tiszapalkonyán plébánosnak, rám bízva Hejőkürt,
Oszlár, Nemesbikk, Hejőbába és Hejőpapi szolgálatát.
Eddig minden helyemen, ahová Gazdám állított, jól éreztem magam és sok-sok lelki kincset kaptam a hívektől.
Szeretnék én is adni. Megismertetni Őt, akit szívem szeret,
Őt, aki az Út az igazság és az élet, Őt aki igazán boldoggá
teszi az életünket.
Dicsértessék a Jézus Krisztust!

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG
A jelenlegi helyzetet megítélni szerintem
nagyon nehéz, ugyanis
a gazdaságon belül is
vannak elég jó, illetve
nagyon rossz helyzetben lévő ágazatok. Szeretném ezt pár példával
is bemutatni.
A jók közzé sorolnám jelenleg a sertéságazatot. Köszönheti ezt a jelenlegi korrekt felvásárlásiárnak és a viszonylag reális terményáraknak.
Ide sorolnám még a növénytermesztést is, a támogatásoknak és a múlt évi jó átlagterméseknek köszönhetően.
(bár a felvásárlási árak jócskán elmaradtak az előző évhez képest.)
A jelenleg rossz helyzetben lévők közül, pl. a tejelő szarvasmarha ágazat, amit a külföldről behozott ,.. minőségű,
olcsó tej tesz tönkre.
Tájékoztató jelleggel elmondanám, hogy 2008. januárban még 100.-Ft/l fölött, 2009. januárban alig 60.-Ft/l
volt a nyers tej felvásárlási ára. Ha ez így marad az
ágazat sorsa megpecsételődött. Bár folynak a szakma
képviselői és az illetékes minisztérium között tárgyalások,
előre lépés még egyelőre nem tapasztalható.
A dinnyetermelők, akiket a nagy üzletláncok tesznek
tönkre az akciós áraikkal (a felvásárlási ár alatt árulták).
A meggyes és az almás tulajdonosok, az irreálisan
alacsony felvásárlási árak miatt(a lé alma árában tavaly
az illetékes miniszter megállapodott a felvásárlókkal,
mégis jócskán ez alatt vették át).
Sorolhatnám még a jó, és rossz példákat, így is jól látható, hogy milyen helyzetben van a magyar mezőgazdaság. Bízom benne, hogy összefognak a mezőgazdasági
ágazatok, és az érdekvédelmeken keresztül segítik egymást, mert ahogy a közmondás is mondja „egyszer fent
és egyszer lent”. És még ezt tetézi, hogy külföldi állatvédő
egyesületek kampányt indítottak a nyúl, a liba, a kacsa,
és a tolyó-tyúk tenyésztők ellen, és ki tudja, hogy ennek
is hol a vége.
Védjük meg magunkat, másra úgysem számíthatunk, ha
magunk nem vagyunk képesek valamit tenni. Elindultunk
egy úton és remélem, hogy ennek az lesz a vége, hogy
nagyobb becsülete lesz a hazai termékeknek. És minden
magyar mezőgazdász és a gazdaságból élő jó létben és
biztonságban tudja a jövőjét.
Kérek mindenkit, hogy a boltokban csak magyar termékeket vásároljon és ezzel is segítse a mezőgazdaság előrejutását!
Gulyás Olivér
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ORVOSI TANÁCSOK
Az időskori folyadékszükségletről
(Miért fogyasztanak kevesebb folyadékot az idősek, és milyen problémákat okoz az elégtelen vízfelvétel...)
Az élet hármas szabálya
A folyadék elengedhetetlenül fontos a szervezet alapvető működéséhez. Fennmaradásunk szempontjából a legnagyobb jelentősége a víznek van, ennek hiánya jelenti
ugyanis a szervezet számára a legnagyobb veszélyt. Erre
utal az ún. hármas szabály is, miszerint: 3 percig bírjuk ki
levegő, 3 napig víz és 3 hétig élelem nélkül.
Víz nélkül, - tudjuk - nincs élet.
A víz szervezetünk számára több ok miatt is nélkülözhetetlen. Szükséges a tápanyagok, és az oxigén szállításához, állandósítja a testhőmérsékletet, védi a szerveket,
szöveteket, "kipárnázza" az izületeket, feloldja a méreganyagokat, javítja erőnléti állapotunkat, közérzetünket.
Testünk 50-60%-át víz alkotja, mely az életkor
előrehaladtával fokozatosan csökken. (Míg a magzat szervezetének víztartalma 90%, az újszülötté 75-80%, felnőttkorra ez az arány 50-60%-ra, idős korban pedig még alacsonyabb értékre csökken.)
Miért, és mennyi vizet veszítünk naponta?
Az ember vízháztartása nagyon érzékeny és pontos irányítás alatt működik. Szervezetünk állandóan veszíti
a folyadékot, melynek mennyisége
normális hőmérsékletnél, nagyobb
megerőltetés nélkül is kb. 2,4 liter
naponta. Különleges körülmények
között, mint pl. hőség, a levegő magas páratartalma, vagy láz esetén
akár egyetlen óra alatt is veszíthetünk
ugyanennyit. Ezeket a veszteségeket
folyamatosan pótolnunk kell, vagyis
a szervezet normális működéséhez
a vízvesztésnek és a vízbevitelnek állandó egyensúlyban
kell lennie. Az is veszíthet sok folyadékot a nap folyamán,
aki úgy érzi, alig volt egész nap vizelete.
Mivel jár az elégtelen folyadékfelvétel?
Már két százalék folyadékvesztésnél tünetek jelentkezhetnek. Ilyenek pl. a fejfájás, szédülés, fáradtság, szájszárazság, hasi fájdalmak, étvágytalanság, stb. A bőr ráncossá, rugalmatlanná válik, de fokozódhatnak az ízületi
fájdalmak is.
Ezek a tünetek már az utolsó figyelmeztető jelek, hogy
ha nem veszünk magunkhoz folyadékot, szervezetünket a
kiszáradás veszélye fenyegeti. Idáig soha nem szabad eljutnunk, tudatosan kell figyelnünk a folyadékbevitelre!
Mennyi folyadékot kell innunk egy nap?
Semmiféleképpen nem szabad megfeledkeznünk a megfelelő folyadékfogyasztásról. Gyakran halljuk, hogy naponta - átlagos körülmények között - legalább másfél - vagy
inkább két liter folyadékot kellene meginnunk; Akkor is, ha
nem gyötör bennünket szomjúság! Ennek ellenére hajla-

mosak vagyunk elfeledkezni legfontosabb lételemünkről, a
vízről. A legfontosabb szabály, hogy tekintsük tápláléknak
a folyadékot. Ha nem iszunk eleget, szervezetünk folyadék
hiányában tiltakozik.
Naponta tehát legalább másfél liter folyadékot igyunk meg!
Különleges szempontok időskorban
Az idősek folyadékháztartásának egyensúlyban tartása
kiemelt fontosságú. Az ő szervezetük eleve kevesebb vízmennyiséget tartalmaz, az élettani változások miatt pedig
közismerten ritkábban éreznek szomjúságot.Emiatt nagyobb a valószínűsége a kiszáradás kialakulásának, ami
ebben az életkorban különösen veszélyes lehet. Mivel tehát az életkor előrehaladtával csökken a szomjúságérzet,
ezért az időskorúak szinte mindig valamelyest dehidrált
("vízhiányos") állapotban vannak.
Az idős emberek szervezete rosszul alkalmazkodik a
megbetegedések és a különböző környezeti tényezők
okozta változásokhoz, melyek folyadékigényüket jelentősen megnövelik (pl. fertőzések, lázas állapotok, hasmenés,
hányás, fizikai aktivitás, magas külső hőmérséklet (nemcsak a nyári melegben, hanem túlfűtött szobában is !)). Mivel az időskor sajátossága, hogy a szomjúságot kevésbé
érzékelik, szervezetük könnyen elérheti a kritikus 2% folyadékveszteséget, mely akár kiszáradáshoz, vagy még
súlyosabb állapothoz vezethet. Komoly gondot jelenthet,
hogy elégtelen folyadékbevitel mellett könnyen kialakulhat
zavartság, ami miatt gyakran fordulnak a hozzátartozók a
háziorvoshoz.
Az is probléma, hogy ha az idős betegek magányosak,
akkor sokszor nincs kedvük enni és inni. Mivel mozgásszervi panaszok miatt nehézkes a WC-re járni, van, aki
ezért tudatosan kevesebb folyadékot vesz magához.
Az időskori folyadékpótlásról
A szervezet víztartalma tehát a
korral egyre csökken. Napi 1.5-2 l
(6-8 pohár) folyadék elfogyasztása szükséges ahhoz, hogy a szervezet folyadékigényét kielégítsük.
Ha a test sejtjeit igazán fel akarjuk
üdíteni, akkor puha, érett, lédús,
vegyes gyümölcsökből készítsünk
gyümölcs turmix italokat, mely vitaminokat is juttat a szervezetbe.
Folyadékpótlásra tökéletes a víz, az
ásványvíz, a tea, a gyümölcstea, a
gyógynövény tea. A megfelelő folyadék-, illetve ásványisó-pótlást igyekezzünk táplálkozásunkkal is biztosítani, pl. télen tápláló
húslevesek, nyáron könnyű gyümölcslevesek, gyümölcslevek fogyasztásával.
Fontos, hogy minden étkezés során kerüljön sor folyadékfogyasztásra is, illetve, hogy napközben mindig legyen
kéznél/szem előtt egy kancsó tea, egy palack ásványvíz,
melyből akkor is kell fogyasztani, ha nem jelentkezik szomjúságérzés. Emellett az étrendnek célszerű magában foglalnia magas víztartalmú élelmiszereket, illetve ételeket (pl.
tejtermékek, gyümölcsök, levesek, főzelékek.)
Dr. Raisz Csaba háziorvos
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ÚT A MUNKÁHOZ!

Kivonat a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium tájékoztatójából.
2008. december 15-én döntött az
Országgyűlés, az egyes szociális
és foglalkoztatási törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. Törvényben.
A törvénymódosítás kiemelt célja,
hogy a munkára képes, tartósan
munkanélküli személyek – akik
2008. évig egy típusú ellátásban,
rendszeres szociális segélyben részesültek – a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában,
annak érdekében, hogy rendszeres
munkajövedelemhez jussanak. Az
alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés első
lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való
részvétel jelentheti. Azoknak a személyeknek, akik életkorukból, egészségi
állapotukból, sajátos egyéni élethelyzetből adódóan nem tudnak munkát
vállalni, nem kell részt venniük a közfoglalkoztatásban, és továbbra is kaphatják a rendszeres szociális segélyt.
A szociális törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeleteinek
módosítása, a pénzbeli ellátások új
szabályai.
A munkanélküli ellátások rendszerében 2009. január 1-jétől az állami
munkanélküli ellátás (álláskeresési
támogatás) folyósítási idejének kimerítése után, vagy egyéb együttműködések teljesítése esetén a jegyző által
megállapítható ellátások új elnevezése összefoglalóan az aktív korúak
ellátása lesz. Az aktív korúak ellátása
a hátrányos munkaerő- piaci helyzetű
aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.
Jogosultsági feltételek (Szt.33. § (1).
Az ellátási rendszerbe történő beke-

rülés jogosultsági szabályai az eddigi
segélyezési szabályokkal azonosak,
tehát a jogosultsági körben nincs változás:
a) aki munkaképességét legalább
67%-ban evesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) aki vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban
részesül (az a)-c) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: egészségkárosodott személy), vagy
d) akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék
(a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási időtartama lejárt, vagy
e) akinek esetében az álláskeresési
támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet
követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy
f) aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző
két évben az állami foglalkoztatási
szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
g) akinek esetében az ápolási díj, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj,
az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny.
52. §-ának (3) bekezdése szerinti
okból szűnt meg, és közvetlenül a
kérelem benyújtását megelőzően
az állami foglalkoztatási szervvel
legalább három hónapig együttműködött,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és keresőtevékenységet
– ide nem értve a közfoglalkoztatást
és az alkalmi munkavállalói könyvvel
végzett munkát – nem folytat.
Ezen személyi kör jogosultsága
alapvetően nem változott a korábbi
szabályokhoz képest.
Kizáró okok (Szt. 34. §).
A kizáró okok azt jelentik, hogy a

benyújtott kérelem vizsgálatakor,
ha ezek bármelyike fennáll, a kérelmet el kell utasítani, azaz a jogosultságot nem lehet megállapítani.
Ilyen kizáró okok az Szt.34.§ alapján:
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
b) a 3.§ (3) bekezdése alá tartozik,
és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve –tartózkodási joga
megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
c) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban
részesül,
d) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának
betöltéséig,
e) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
f) katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetőleg felsőoktatási
intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat, vagy az Flt. szerint képzési
támogatásként keresetpótló juttatásban részesül.
Eljárási szabályok (Szt. és a R. szabályai)
Nem változott meg a hatáskör címzettje, az továbbra is a települési
önkormányzat jegyzője.
A közfoglalkoztatás megszervezése.
A munkára való ösztönzés lényeges
eleme, hogy a munkaerőpiacról tartósan kiszorult személyek ne veszítsék
el teljesen kapcsolatukat a munka
világával.
Az „Út a munkához” program megvalósításának kulcseleme a közfoglalkoztatás megszervezése, amely a
települési önkormányzatok feladata, és amelyet társulás vagy más
szervezet útján is elláthatnak.
Az aktív korúak ellátására - közfoglalkoztatásban való részvétel mellett - jogosult személlyel közcélú munkára
legalább évi 90 munkanapra és legalább napi hat órai munkavégzésre
kell határozott idejű munkaviszonyt
létesíteni.
A közfoglalkoztatásban résztvevők
a munkavégzés időtartamára munkabért kapnak, amelynek összege –
teljes munkaidő esetén – nem lehet
kevesebb a minimálbérnél.

Önkormányzat
(Az OÉT megállapodás alapján: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 2009. január 1-étől havi 71.500
forint, a legalább középfokú iskolai
végzettség és/vagy szakképzettséget
igénylő munkakört ellátók garantált
bérminimuma gyakorlati időtől függetlenül 2009. január 1-jétől havi 87.000
forint, 2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig 87.500 forint.)
A foglalkoztatás időtartama egy év
alatt összesen legalább 90 munkanapot el kell, hogy érjen. A munkanapok száma 2009. évben 254
nap, a fizetett munkaszüneti napokkal
együtt 261 munkanap. Az előzőekből
következően a legalább 90 munkanapos foglalkoztatása az adott személynek, több mint négy hónapos munkaviszonyt kell, hogy jelentsen. Nem
feltétel, hogy ezt egybefüggően töltse
le a közfoglalkoztatott.

Az önkormányzat és a foglalkoztató
lehetőségei.
Az Szt. 35. § (3) bekezdése lehetőséget
ad arra, hogy ha a közcélú foglalkoztatásba bevonandó személy keresőképtelenségére hivatkozással nem
vesz részt a közfoglalkoztatásban, a
foglalkoztató a keresőképtelenség
fennállásának vizsgálatára felülvizsgálatot kezdeményezhet. Ha az
ügyfél azért nem köti meg a munkaszerződést, mert keresőképtelenné
vált, a jegyző kezdeményezheti a keresőképtelenség felülvizsgálatát.
Az aktív korúak pénzbeli ellátásának típusai.
A rendelkezésre állási támogatás
(37. § (1) bekezdés).

Az a személy, akinek az aktív korúak
ellátására való jogosultságát megállapították – a rendszeres szociális
segélyezettek kivétellel – az állami
foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba
vételét, és teljesíti az elhelyezkedése

érdekében megkötött álláskeresési
megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt.
Ezt a személyt arra az időtartamra,
amikor,
a) közfoglalkoztatásban neki fel nem
róható okból nem vesz részt, vagy
b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló
juttatást részére nem állapítottak
meg,
rendelkezésre állási támogatás
illeti meg.
A rendelkezésre állási támogatás
havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összege. Az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege 2009. évben nem változik,
így az, 28.500.- Ft marad.
A rendszeres szociális segély. (37/B. §)
Az aktív korúak ellátására jogosult személyek közül azok, akik a rendszeres
munkavégzésbe nem vonhatók be,
rendszeres szociális segélyre jogosultak (alanyi jogú ellátás).
A rendszeres szociális segélyezettek
– az egészségkárosodott személyek
kivételével – a segély folyósításának
feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre kötelezettek.
A rendszeres szociális segély számítási módjában nincs változás,
továbbra is csak egy főnek jár egy
családban, és összege a család jövedelmének és létszámának figyelembevételével kerül megállapításra
a fogyasztási egységhez viszonyítva.
A segély havi legmagasabb összege
nem haladhatja meg a nettó minimálbér összegét (2009-ben 57.815 Ft
havonta).
Az ellátások megszüntetése.
Az Eszft. újraszabályozza az aktív
korúak ellátására való jogosultság
megszüntetésének eseteit (Szt. 37/F. §

(1) bekezdés):

Általános szabály, hogy az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg
kell szüntetni annak, aki esetében a
kizáró okok valamelyike időközben
felmerül, illetve annak, aki a felülvizsgálati eljárásokat akadályozza, aki
keresőtevékenységet folytat, valamint
aki esetében a munkaügyi hatóság ismételten jogerősen megállapította a
jogellenes munkavégzés tényét.
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Az állami foglalkoztatási szervezetnél nyilvántartásba vett aktív korúak
ellátására jogosult (közfoglalkoztatásban, képzésben részesülő) személy,
illetve az ilyen feltételt vállaló rendszeres szociális segélyre jogosult személy
esetében a jogosultságot szintén meg
kell szüntetni, ha a felajánlott megfelelő munkát nem fogadja el, vagy
a közfoglalkoztatási jogviszonyát
jogellenesen szünteti meg, vagy a
munkáltató szünteti meg rendkívüli
felmondással. További megszüntetési ok, ha az álláskeresők nyilvántartásából törlik, illetve ha a megadott
határidőn belül nem regisztráltatja
magát, vagy az álláskeresési megállapodást nem köti meg.
A rendszeres szociális segélyben
részesülő személy esetében megszüntetési ok, ha az együttműködésre kijelölt szervnél kötelezettségét
két éven belül ismételten felróható
okból megszegi.
Az aktív korúak ellátására jogosult
személy esetén, ha a munkaügyi ellenőrzés jogerősen megállapította a
bejelentés nélküli foglalkoztatást, akkor az érintett személy ellátásra való
jogosultságát a jegyző egy hónapra
felfüggeszti. (Szt. 37/F. § (4) bekezdés)
Az Szt. 37/F. § (2) bekezdése alapján
előzetes együttműködési kötelezettség nélkül a megszüntetést követő 36 hónapon belül a jogosultság
az aktív korúak ellátására ismételten
megállapítható, ha a megszüntetés a
kizáró okok fennállása, vagy a keresőtevékenység folytatása miatt következett be. Az egyéb megszüntetési
okok esetén a R. 17/B. § (1) bekezdése
alapján a jogosultság ismételten csak
akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására vonatkozó általános
feltételeket ismételten teljesíti a kérelmező azzal a kitétellel, hogy a megszüntetés előtti együttműködés időtartama nem vehető figyelembe.
Az ellátásra való jogosultságot meg
kell szüntetni, ha a fekete munkavégzésre két éven belül második alkalommal kerül sor, ilyen esetekben az ismételt megállapítás feltételrendszere
megegyezik azon személyekre vonatkozó szabályokkal, akik most lépnek
be az önkormányzati ellátórendszerbe. (Szt. 33. § (1) bekezdés)
Dr. Szűcs Lajos ügyvéd
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FALUGONDNOKI GÉPJÁRMŰ

Hejőkürt Község Önkormányzata 2008. március 31én támogatási kérelmet nyújtott be falugondnoki busz
cseréjére. A 9/2008 (I.24.) FVM rendelet alapján, EMVAból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében, a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímen- támogatási kérelmünket elfogadták. Pályázatunk
eredményeként 8.353.000.-Ft értékű támogatásban részesültünk, melyhez további 1.466.600.-Ft önrész hozzáadásával 2008. december 23-án megvásároltunk egy
Volkswagen Crefler 30, 2,5 TDi típusú, kerekesszék
rögzítéssel rendelkező új falugondnoki gépjárművet.

MOZGÓKÖNYVTÁR
2008. augusztus elsejével megnyílt Hejőkürtön, a
községháza épületében, a
volt orvosi rendelő helyiségében a Klub Könyvtár.
A 2008-as év a kapcsolatfelvétel, a megismerkedés ideje volt, a szolgáltatás
alapjainak megteremtése. A
következő évben a megszerzett tapasztalatok, a kért és
megvalósított igények alapján szeretnénk elérni, hogy a
településünkön mindenki megelégedését szolgálva működjön a mozgókönyvtári szolgáltatás.
Könyvtárunk célja:
• Minden látogató hozzá tudjon férni a számára éppen
szükséges információhoz, szolgáltatásokhoz, érvényesüljön a „bárhonnan, bármit” elve.
• A könyvtár szolgáltatásai bővülnek, átalakulnak, változnak, egyrészt a kor követelményeinek megfelelően,
másrészt a lakosság igényei szerint.
Változatos, színvonalas programok szervezésével a
művelődés, a kikapcsolódás fontos helyszínévé szeretnénk tenni a könyvtárunkat
Sikereinkhez nagy segítséget nyújtottak azok a magán személyek, illetve intézmények, akik könyvadományaikkal segítették a könyvállományunk megújulását.
Nekik köszönhetően ma már közel negyven a könyvtártagok száma.
Ez úton is szeretném megköszönni mindenki adományát.

Ma már a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulással
a kistérségi mozgókönyvtár-ellátás rendszeréhez tartozunk. E közös feladatvállalás keretében, aláírt szerződés
alapján, a szolgáltató központ a következő feladatok ellátását biztosítja számunkra:
1. Az első maga a dokumentumszolgáltatás: ami azt
jelenti, hogy a tiszaújvárosi könyvtár szerzi be a településünk számára az igényelt dokumentumokat.
Igényeinket figyelembe véve: ez lehet könyv, folyóirat-előfizetés, vagy bármilyen hanghordozó. Erről az
együttműködésről egyedi szerződés megkötésére került sor.
2. A második tevékenységi kör az információszolgáltatás: amikor is informálódhatnak a városi könyvtár állományáról, forrásairól. Olvasói kérésekre is válaszolnak, kiszállítják a kért anyagot fénymásolatban, vagy
elektronikus úton.
3. A harmadik lehetőség a módszertani kapcsolat: A
településünk dolgozója letéti könyvtárosként funkcionál, ami azt jelenti, hogy a városi könyvtár instrukciói
alapján dolgozik. A jövőben minden szakmai támogatást megkapunk.Részt vehetnünk konferenciákon,
értekezleteken, továbbképzéseken. Bővíthetjük tudásunkat.
4. Végül a negyedik lehetőség: ez sem elhanyagolható dolog, amikor is könyvtári rendezvényeket közvetítenek a kistérség felé. Ez a szolgáltatás új lehetőségeket nyújthat majd a kistérség könyvtári dolgozói
számára, és egy nagyfokú szakmai fejlődést is jelent.
2009-es évben könyvtárunk, több százezer forintértékben vásárol, új könyveket. Szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy a hozzánk érkező igények figyelembe vételével
szeretnénk az újdonságokat beszerezni.

Várjuk az ötleteket, igényeket!
Könyvtárhasználati szabályzat
Adatnyilvántartás és beiratkozás
A könyvtár szolgáltatásait csak regisztrált olvasó
veheti igénybe. Mindenki beiratkozhat, aki személyazonosságát igazolja, és elfogadja a könyvtárhasználati szabályokat. A 14 éven aluliak beiratkozásához szülői jótállói
nyilatkozat kitöltése szükséges. A könyvtári tagságot
évente meg kell újítani.
A könyvtárhasználók olvasójegyet kapnak, amelyet
a látogatások alkalmával le kell adni a könyvtárosnak.
Adatváltozásokat, valamint az olvasójegy elvesztését,
megrongálódását kérjük, jelentse be. Az olvasójegy első
alkalommal ingyenes. Pótlása esetén újat állítunk ki,
melynek díja 150 Ft.
Könyvtári tagsággal igénybe vehető ingyenes alapszolgáltatások és szabályok.:
Helyben használható dokumentumok megtekintése
(lexikonok…stb.) kézikönyvek, folyóiratok, audiovizuális
anyagok, helyismereti dokumentumok.
A nem kölcsönözhető könyvek indokolt esetben, letéti díj
és 100,- Ft/db kezelési költség ellenében, hétvégére, ill.
zárva tartási időszakban kikölcsönözhetőek. A letéti díj
összege a dokumentum eszmei értéke.
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Könyv- és folyóirat kölcsönzés:
Saját névre szóló olvasójeggyel maximum 2 darab dokumentum kölcsönözhető.
Az e-Magyarország internetes szolgáltatás
A gépeken kizárólag vírusmentes lemezen lehet dolgozni, melyet a szolgáltatást biztosító munkatárs ellenőriz.
A védelmi rendszerek (pl. kódok, jelszavak stb.) megfejtésére irányuló bármilyen kísérlet TILOS!
A számítógép beállításain és a programokon módosítani TILOS! A programok másolása TILOS! Az Internetről a letöltés (nyomtatás, floppy) csak térítésmentes
oldalakról lehetséges!
A gépekben és a programokban okozott kárért a használó
anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik!
Kölcsönzés
A könyvtár állományából kikölcsönzött dokumentumokat (könyv, video, DVD, CD, folyóirat, stb.) az olvasó csak
személyes használatra veheti igénybe. Továbbkölcsönzése, másolása, nyilvános helyen történő lejátszása, közvetítése TILOS! A Szerzői jogról szóló törvény megfelelő
paragrafusai a könyvtárhasználókra is érvényesek.
Kölcsönzési idő.:
Szépirodalmi könyvek - 2 hét
Folyóiratok, (csak régebbi számok) – 3 nap
Audiovizuális anyagok – 3 nap
Hosszabbítás.:
Csak könyveket lehet hosszabbítani személyesen, vagy
e-mail-ben és csak akkor, ha más olvasó nem jegyezte
elő, illetve, még nem járt le a kölcsönzési idő, egy könyvnél kétszer lehetséges.

Könyvtári tagsággal nem rendelkezők számára a
igénybe vehető térítéses szolgáltatások:
Fénymásolás, nyomtatás (szöveg):
Díja: A/4-es méret 15 Ft, kétoldalas 30 Ft.
Az e-Magyarország internetes szolgáltatás díja:
300 Ft/óra. ( minden megkezdett 20 perc 100 Ft.)
Kép fénymásolása és nyomtatása(fekete-fehérben):
Ha a teljes oldalon kép van, akkor 250 Ft, ha kisebb részen, akkor arányosan kevesebb.
Előjegyzés dokumentumra:
100 Ft /dokumentum, melyet elvitelkor kell kifizetni.
Témakeresés számítógépen: 125 Ft / 3 oldal
Szkennelés: 50 Ft/beolvasás
Szövegszerkesztés: óránként 120 Ft 1/4 lap
Elérhetőségeink:
Cím: 3588 Hejőkürt, Szt.István u.62 (volt orvosi rendelő)
Telefon: 49/352-627
Mobil: 70/407-4511
Web: www.hejokurtiklubkonyvtar.hu
E-mail: klubkonyvtar@freemail.hu
Nyitva tartás:
Szerda de. 10-től - 12-ig
Péntek du. 15-től- 18-ig
Szombat du 14-től-17-ig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk könyvtárunkba!
Tájékoztatta lapunkat: Németné Kiss Ida Mónika

NYUGDÍJAS KLUB

Könyvtárközi kölcsönzés.:
Kérhető, ha a keresett művel könyvtárunk nem rendelkezik. Csak a beiratkozott olvasók számára ingyenes!
Egyébként postaköltség terheli az igénylőt 500 Ft,
(Ha a küldő könyvtár ajánlva kéri, akkor 700 Ft postaköltséget kell kérnünk!)
Késedelmi díjak, kártérítés.:
A határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat számítunk fel!
Könyvek és folyóiratok: 5 Ft / nap / dokumentum
Felszólítás után térítendő postaköltség + egyébköltség:
Első felszólítás után 100 Ft
Második után 200 Ft
Harmadik tértivevényes felszólítás után 500 Ft
Kártérítés.:
Kölcsönzött dokumentumok elvesztése esetén - azonos
kiadású példány megvásárlása! Ha azonos kiadás nem
szerezhető be, akkor az aktuális forgalmi értéken kell
megtéríteni! A dokumentumok rongálása esetén szintén kártérítést kell fizetni! Ha az elveszett, megrongálódott dokumentumot nem pótolja az olvasó, a lejárattól
számított 10 napon belül köteles annak napi forgalmi értékét megtéríteni.

A Nyugdíjas Klub nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a „Kűrti Hirnök” újság minden kedves olvasóját!
Két évesek lettünk!
A 2008-as év összegzése: volt bánat, baj, betegség, de
volt sok-sok öröm, és élmény is. Itt most inkább a szépre,
jóra emlékezünk.
Ebben az évben is megünnepeltük a névnapokat egy
szép verssel, egy szál virággal, jó kedvvel, jó hangulatban. Az ünnepelt pedig sütivel és colával vendégelt meg
bennünket. Emlékezetes a X. „Falunap”, amelynek műsorában mi is felléptünk. Jó érzéssel tölti el a fellépőket a
hazaiak előtti szereplés, a haza siker.
Meghívást kaptunk Szlovákiából, amit örömmel elfogadtunk. Nagyon kedves fogadtatásban volt részünk a Kürti
napok kapcsán. Hat Kürt település ünnepelt, három
Folytatás a következő oldalon.
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magyar és három szlovák kürt. A különböző műsorszámok között mi is részt vettünk. Ott is őrzik a hagyományt.
„Szép nap volt!
Voltunk Kazincbarcikán a „Nemzedékek találkozója” alkalmából, ahol kb. 200 fellépő, 46 csoport szerepelt. Sikerült olyan hangulatot teremteni, hogy a sportcsarnok kb.
500 főnyi közönsége velünk nótázott. Óriási élmény volt!
Meghívást kaptunk a Tiszaújvárosba, a „Kistérségi
Nyugdíjasok Seregszemléjére”, ahol 24 csoport lépett fel.
Itt is nagy sikerünk volt, szép emlék és nagy élmény, hogy
a Derkovics Színpadán is felléphettünk.
Az „Idősek Est”jén is nagy örömmel nótáztunk, a nyugdíjas társak és magunk szórakozására. Sajnáljuk, hogy sok
nyugdíjas társunk nem fogadta el az önkormányzat meghívását. Azt az estet pedig nekünk, értünk rendezték.
Szeretnénk a fiatalokat is bevonni a műsorainkba. Eddig
még ez nem sikerült, de bízunk benne, hogy a jövőben a
fiatalok is beállnak majd a csapatunkba !.
Fiatalok!- talán lesztek Ti is idősek.
Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Adjatok nekik szeretetet,
A vigasztalójuk legyetek!.
Én nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
Szeretettel hívunk és várunk minden nyugdíjast a klub
tagjai sorába. Mert jó együtt lenni, szeretetet adni, örömet szerezni.

A TELEPÜLÉS KÖZÖS KARÁCSONYA

Hejőkürt Község Önkormányzata most is felállította a
település karácsonyfáját a községháza udvarán, amit felajánlásban kapott az Önkormányzat, - köszönjük szépen.
Kis településünkön immár hagyományosnak számít a közös kis karácsonyi ünnepség.
December 20.- án, 16. órára a Község Önkormányzata
közös ünnepségre hívta és szeretettel várta a település
lakóit.

A hejőkürti „Szivárvány Nyugdíjas Klub” tagjai nevében, minden kedves olvasónak jó egészséget, békességet és minden jót kívánok.
Farkas Józsefné

IDŐSEK ESTJE
Ünnepi gondolatait Varga Gyula polgármester mondta
el, ezt követően meghitt pillanatok következtek, a közös
gyertyagyújtás.
A gyermekek karácsonyi műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek, felcsendült a csendes éj.

Hejőkürt Község Önkormányzatának Képviselő - testülete november 22-én immár második alkalommal rendezte
meg az idősek estjét. A művelődési házban Varga Gyula polgármester köszöntötte a jelenlévőket. "Nemcsak a
húszéveseké a világ" címmel Havas György és együttese magyar nótákkal, operettekkel és örökzöld slágerekkel
szórakoztatta a szépkorúakat. Ezt követően a Hejőkürti
"Szivárvány" nyugdíjas klub tagjainak műsora nagy sikert aratott a jelenlévők körében. Az Önkormányzat vendéglátással is kedveskedet a nyugdíjasoknak.
Bóta Károly
alpolgármester

Majd megszólalt a csengő, településünk minden gyermeke ajándékot kapott.
Az Önkormányzat vendéglátással kedveskedett a résztvevőknek, a gyermekeket forró teával, a felnőtteket forralt
borral látta vendégül.

Bóta Károly
alpolgármester
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GYÓGYÍTÓ NÖVÉNYEK
Gyógynövények, gyógyhatásuk szerint

A hejőkürti Rákóczi horgásztavon
A vérbeli horgász télen sem tétlenkedik, rendbe teszi a
felszerelését és várja a lehetőséget a lékhorgászatra.
Kell hozzá egy kis megszállottság is, amikor a jégvastagság a tó felületén úgy átlagosan eléri a 15 centimétert,
a horgász próbálkozhat a lékfúrással, illetve a lékvágással.
Nagy előnye van a lékfúrásnak, speciális jégfúróval,
gyors biztonságos és hangtalan.
A hagyományos lékvágással is meg lehet oldani, de a
zaj hatására megzavarja a halakat, és akkor, egy ideig
várat magára a kapás.
Minkét esetben a tó szélén kezdjük a lékelést, biztonsági szempontból vigyünk kötelet, esetleg összecsukható
létrát. / Ne legyen rá szükségünk/
Amikor minden feltétel adott, elő kell szedni a felszerelés, és a csalihalakat, horgász kollégákkal egyeztetni,
kezdődhet a nagy bevetés - rétegesen melegen öltözzünk, a termoszba vigyünk forró teát.
A horgásztó üzemeltetője nagyobb levegőztető lékeket
is vág, ezt mindig meg kell jelölni biztonsági szempontból
náddal, vagy gallyal.
A horgászatnál hármas, vagy kettes horgot, vastagabb
damilt, vagy fonott zsinórt használjunk, még így is vigyázni kell a jég széle el ne vágja a zsinórunkat.
Egy eredményes lékhorgászatnál, mikor sikerül jégre
emelnünk a zsákmányt, felejthetetlen élményt nyújt nem
csak számunkra, hanem a résztvevő horgászkollégák
számára is.

Akác: / virág/ Köhögés, hurut ellen, görcsoldó és enyhe
hashajtó, bél és hasi bántalmak esetén.
Árvacsalán / fehér/: légző utak, húgy utak megbetegedéseiben és égési sebek borogatására.
Bojtorján / levél/ : vizelet, - hashajtó és vértisztító hatású,
hajhullás ellen is használják.
Csipkebogyó: Vese és hólyagbántalmakban, vizelethajtó,emésztést
javító, erősítő hatású hólyaghurut,
vér és fehérje vizelés esetén.
Galagonya virágzó ágvége,
bogyója: szíverősítő és nyugtatótó,
ütőér elmeszesedésben szenvedőknek ajánlott.
Kamilla:
gyulladáscsökkentő,
görcsoldó, idegnyugtató, gyomor, bél, hólyag- és epezavarokra, szemgyulladás ellen, borogatásra, arc- és hajápolásra, inhalálásra alkalmazzák.
Kakukkfű: Köhögés, légzőszervi megbetegedések
csillapítására, étvágytalanság, izületi betegségek
ellen és féregűzésre.
Kömény: Gyomorgörcsnél
felfúvódás ellen.
Ökörfarkkóró- virág- levél:
Köhögés ellen, hurutos bántalmakban, asztmában szenvedőknek, izzasztásra.
Zsurlófű: Vizelethajtó, vese,
hólyag és húgy utak kezelésére.
A felsorolt gyógynövények
tea főzetként, inhalálásra,
illetve az illóolaja hasznosítható.

Forrás: Gyógyító növények
Bóta Károly

HUMOR
Hogy hívják azt a 22 embert, aki a tévé előtt ül és foci VB
döntőjét nézi?
Magyar labdarúgó – válogatott.

Bóta Károly

***
Pistikét a suliról faggatja a szomszéd néni:
És melyik a kedvenc tárgyad az iskolában?
A csengő.
***
Miért nem simogatja a zseni a fejét?
Mert vág az esze!

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:
Varga Gyula, Bóta Károly, Mezővári Attiláné, Fotó: Mezővári Attila, Bóta Károly, Tördelő: Mezővári Attila, Nyomda:
Me-NET 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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Gyors rétestészta

Ötletek, gyakorlati tanácsok sütéshez, főzéshez
• Ha a zöldpaprika nagyon
erős, lobogó forró vízbe
dobjuk, 1 perc múlva leszűrjük. Ha még ezután is
erős, megismételjük a forrázást, így már elmegy az
ereje.
• Ha a karfiol már nem friss,
foltos és bebarnult, kevés tejet öntsünk a főző vízébe,
ettől kifehéredik.
• Ha fedél nélkül főzzük a karfiolt, puffasztó gázai elillannak a levegőbe.
• Savas ételt ( savanyú, citrommal-ecettel készült) ne
főzzünk aluminium edényben, mert az étel sava kioldja
az edényből a fémet.

Kiwi szelet

A hozzávalókat összegyúrjuk és kinyújtjuk. 8dkg
zsírt, 6dkg liszttel habosra keverünk és a kinyújtott tésztába kenjük, majd feltekerjük. 4 részre osztjuk, és hideg
helyen pihentetjük 24 órát. Túróval, almával, mákkal stb.
töltjük.

Almás-csokis muffin
(12 db-hoz)

Hozzávalók: 3 tojás, 15dkg
cukor, 1 cs. vanília, 15dkg
rama, csipet só, 2 evőkanál
rum, 30dkg liszt, 2 kávéskanál sütőpor, 7-8dkg ét-csoki,
2db alma
A tojásokat a cukorral, vanília cukorral habosra keverjük. Hozzáadjuk a felpuhított margarint, megsózzuk és
rummal ízesítjük. A lisztet a sütőporral elkeverjük és hozzáadjuk a tojásos masszához. Az almákat meghámozzuk
és 5-6 mm-es kockákra vágjuk. A csokit megreszeljük és
ezeket is belekeverjük a masszába. A muffin formákba
töltjük a jól elkevert masszát és kisütjük.

Hozzávalók a tésztához: 30dkg cukor, 3
egész tojás, 2dl olaj,
1cs sütőpor, 35dkg
liszt, 2dl tej, 1 mandula
aroma, csipet só
A tojásokat felverjük a
cukorral, majd hozzáadjuk a tejet, olajat, és az aromát.
A lisztben elkeverjük a sót, sütőport és összekeverjük a
tojásos masszával. Zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük és
megsütjük.
Hozzávalók a krémhez: 2 cs. vanília puding, ½l tej,
20dkg margarin, 20dkg porcukor
A fél liter tejben megfőzzük a 2.cs. pudingot. A margarint habosra keverjük a porcukorral és ha már langyos a
puding, összekeverjük.
A kihűlt tésztát kettévágjuk, megkenjük a krém felével,
rátesszük a tészta másik felét és a maradék krémet
rákenjük a tészta tetejére, majd reszelt csokival megszórjuk.

10 perces fánk
Hozzávalók:
2 pohár natúr joghurt,
1 cs. sütőpor, 1cs vanília
30dkg liszt, 2kanál cukor,

Hozzávalók
30dkg liszt, 1 tojás, csipet
só, 2dl tejföl

sukor,
pici só

A hozzávalókat jól összekeverjük, 10-15 percre állni
hagyjuk. Közepesen forró olajban sütjük, evőkanállal
kiszaggatva. Porcukorral megszórjuk.

Alma helyett akár körtével is, vagy aszalt gyümölcs darabokkal is készíthetjük.

Nagy Ilona

Tiramisu
Hozzávalók: 2db piskótalap, 3cs babapiskóta, 1doboz 250gr natúr vajkrém, 5csomag habfixáló, 1 liter
HULALA tejszínhab, 15dkg porcukor, 1sütő zselatin /
kevés vízbe felfőzni/, 2 tojás sárgája
Elkészítés:
Krém: Kikeverem a vajkrémet a cukorral és a
tojás sárgájával, felverem
a tejszint, beleteszem a
habfixálót, majd a vajkrémet és végül a zselatint.
A piskótalapra ráteszem a
krém egy részét. A babapiskótát cukros-rumos kávéba mártom és rárakom
a krém tetejére, majd a
babapiskótára krémet teszek, és megint kirakom babapiskótával, rá a krémet és a tetejére a piskótalapot. A tetejét
kevés meghagyott krémmel megkenem, és kakaóporral
leszórom.
A piskótalapnak jobb a vett, ami két darabba van csomagolva, de lehet sütni 2x3 tojásból és két kanál vízből nagy
tepsibe.
Kiss Bertalanné

