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Újévre

Adjon a jó Isten
éles eszet,
szelíd szivet,
dolgos kezet,
teli zsebet
és mindehez
egészséget,
békességet
mindenkinek
egész esztendőben!
Szepsy Eleonóra

Újévi gondolatok
Magunk mögött hagytunk egy örömökkel, bánatokkal,
küzdelmekkel teli óévet, hogy bizakodva fogadhassunk
egy újjat. Elkészítettük az évvégi számvetést teljesítményeinkről a megtörtént eseményekről, és tapasztalhattuk, hogy az elmúlt év is tartogatott meglepetéseket,
problémákat és megoldásokat is.
Milyen is volt a 2009-es év? Hosszú, nehéz, fárasztó
és gondokkal teli. Állandóan futottunk a hétköznapi feladatok után, vagy éppen elől. Időnk sem volt megállni,
egymásra figyelni, esetleg a barátokat, rokonokat, ismerősöket megkeresni.
Ebben a rohanó világban többször meg kellene állnunk, beszélgetnünk, tartani ünnepeinket,
születésnapot,névnapot - mert megérdemelnénk.
Az év végi számvetést az év eleji fogatkozások követik. Sokan, sokfélét fogadnak, de hogy ebből mennyi valósul meg 2010-ben - az talány, mind ahogy az is, hogy
mit várhatunk ettől az évtől. Biztonságot, békét, jólétet,
örömet? Minden csak rajtunk áll, vagy befolyásolják a
körmények is?
Én bízok a jóban, bízok a fogadkozókban, és remélem,
hogy közösen tudunk építeni egy jobb világot.
Kívánom, hogy így legyen, és minden kedves
olvasónknak, hejőkürti lakosnak, kívánom mindazt, ami
számunkra nélkülözhetetlen:
sikert, gazdagságot és jó egészséget!
Varga Gyula
polgármester

ANNA NÉNI 100 ÉVES
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Játszótér és közösségi park kialakítása

Január utolsó hetében megkezdtük a kultúrterem felújítását és az új vizesblokk kialakítását. Az időjárás függvényében végezzük el a külső színezést.
Az Önkormányzat anyagi helyzete miatt a községháza
hivatali részének további belső felújítását és a vizesblokk
befejezését a későbbiekben tervezzük elvégezni.

Buszvárók felújítása és akadálymentesítése

Közösségi park látványterve - A látványterv részletesebben a
település weboldalán a www.hejokurt.hu címen megtekinthető.

A tervek szerint 2010 tavaszán kezdődik el az önkormányzat melletti területen a "Játszótér és közösségi
park" kialakítása. A 24.564.719.-Ft értékű beruházás az
MVH támogatásával valósul meg.
2009. évben a közbeszerzési eljárásokat lefolytattuk. A
szerződés megkötése a napokban várható. A munkálatokat a jó idő beálltát követően megkezdjük. A parkban
többek között kialakításra kerül egy uniós előírásoknak
megfelelő szintű játszótér, valamint egy rendezvénytér.
A hejőkürti pihenni vágyók részére kellemes környezetet
biztosítanak majd az elhelyezésre kerülő padok, sétányok, virágok, díszcserjék.

Községháza felújítása és
akadálymentesítése

Búszváró Hejőkürtön

Elkészült
buszváró

Hejőkürtön
felújítása

a község főutcáján 4db
és
akadálymentesítése.

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
által kiírt (CÉDE) pályázat keretében megvalósult beruházásnak a teljes bekerülési költsége: 2.700.000.-Ft, melyből a támogatás összege: 2.010.472.-Ft volt. Az elkészült
buszvárók kellemes színfoltjai a településnek, ugyanakkor kulturált körülményeket és kényelmes várakozást biztosítanak az utazók számára.

Hejőkürti Közösségi Ház kialakítása

Közösségi Ház
Felújítás alatt a Községháza

Jó ütemben halad a Községháza felújítása és akadálymentesítése, melyet az önkormányzat saját erőből finanszíroz.
A téli idő beálltáig kicseréltük az épületen a nyílászárókat, ajtókat, ablakokat.
A külső vakolatot nagy munkával levertük, melynek vastagsága több helyen a 10cm-t is elérte. Az épület újravakolása már megtörtént.

Az Önkormányzat megvásárolta a Szemere u. 1.sz. alatti ingatlant, melyben Közösségi Ház került kialakításra.
Az épületben kapott helyt:
• Hejőkürti Klubkönyvtár
• Internetterem
• Hejőkürti "Szivárvány" Nyugdíjas Klub klubszobája
• Pajkos Fénysugár Alapítványi óvoda felkészítő terme
és tornaterme.
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Hejőkürt Községi Önkormányzat 2009. évi
gazdálkodásának főbb adatai
Főbb bevételek 2009
Megnevezés

Ft

Kommunális adó

440.000

Iparűzési adó bevétel
Gépjármű adó

37.942.000
1.000.000

Környezetvédelmi bírság

107.000

Helyszíni és szabálysértési bírság

75.000

Fiat busz eladása

2.000.000

Szociális étkeztetés térítési díja

1.374.000

Főbb kiadások 2009
Megnevezés
Szemétszállítás

Ft
185.000

Közvilágítás

1.822.000

Falunap költsége

1.269.000

Falugondnoki szolgálat költségei (falugondnok bére, közteher,
üzemanyag, gépjármű fentartási
költségek)

3.026.000

Falugondnoki busz

8.353.000

Szociális étkeztetés (Oszlár
konyháról ebéd vásárlása)

1.730.000

Közfoglalkoztatás(bér+járulék)

4.855.000

Ingatlan vásárlás

5.500.000

Önkormányzati tulajdonú ingatlan
felújítása, karbantartása

2.282.000

Buszvárók felújítása

2.700.000

Körjegyzőség költségei

6.169.000

Intézmény fenntartás költségei
(Tiszapalkonya Ált. Isk.)

1.200.000

Központi orvosi ügyelet költségei
(Mezőcsát)

188.000

Kommunális kiadások,
bevételek összehasonlítása
Szemétszállítás

Ft
2.099.000

Közkút vízdíj

185.000

Közvilágítás

1.822.000

Összesen

4.106.000

Bevétel
Kommunális adóból

Varga Gyula
polgármester

2.099.000

Közkút vízdíj

Kiadás

Az előzőekben felsoroltak alapján megállapítható, hogy
a kommunális adó mértéke éves szinten, közel sem fedezi az önkormányzat által a közkút, szemétszállítás és a
közvilágításra kifizetett díjait.
A 4000.-Ft/ingatlan kommunális adó befizetés, nagyságrendekkel kevesebb, mint amit az önkormányzat kifizet ezekre a költségekre.
Több településen a közkút és a szemétszállítási díjakat
is teljes mértékben az ingatlanok tulajdonosaira, a lakosokra terhelik. Hejőkürt Község Önkormányzata az elmúlt
években sem tette ezt, és 2010 évben sem tervezi a közkút használat és a szemétszállítás díj lakosokra történő
terhelését, sőt a kommunális adó emelését sem tervezi
annak ellenére, hogy csökkentik az önkormányzati támogatás normatíváit, és több törvényi kötelezettség biztosítása növeli a kiadásokat és nehezíti a gazdálkodást.
Az önkormányzat takarékos gazdálkodással igyekszik megóvni a lakosságot az adó befizetési terhek
emelkedésétől.

440.000

HEJŐKÜRTI TV
A Kürti Hírnök a hatodik évfolyamába lépett. Az Önkormányzat a jövőben is folyamatosa informálni szeretné a
lakosságot, de más formában is.
Településünkön, a Tisser Kft. kiépítette a kábelhálózatot, sokan már igénybe vették a szolgáltatást (kábel TV,
internet). A közeljövőben a magyar televízió földi adásának szolgáltatása megszűnik, digitális vételi lehetőség
lesz. A hagyományos antennákkal a régebbi TV készülékek alkalmatlanok lesznek a szolgáltatás vételére. Egy
dekódert kell megvásárolni ahhoz, hogy a digitális adás
vételére legyen lehetőségünk.
A Tisser Kft. tájékoztatójában megtalálható, hogy hány
csatornára van digitális vételi lehetőség, szolgáltatása
között van minimál díjcsomag, melynek a havi díja 800
forint.
Terveink között szerepel egy helyi TV csatorna kialakítása, melynek a célja az önkormányzati információk továbbítása a lakosság felé.
A helyi TV csatorna kialakításának lényege, hogy minél
több lakásban legyen kábel.
Így volna lehetőségünk helyi adású TV csatorna létrehozására, egy központi egység kialakítására. A település
lakosságának a készüléke valamelyik csatornára beprogramozva lehetőséget biztosítana a helyi TV adás vételére.
Sikeres kivitelezés esetén képújság formájában Önkormányzati híreket, lakosságot érintő információkat továbbítana. Továbbá lehetőség lenne a településünk eseményeit tartalmazó DVD filmek (pl. falunap, idősek estje,
nyárbúcsúztató, éjféli mise, egyéb kulturális rendezvények) helyi riportok, lakossági hirdetések, továbbítására
is a lakosság felé.
A Tisser Kft. a további szolgáltatásairól lakossági tájékoztatót fog küldeni, Éljünk a lehetőséggel, hogy kis településünkön is kivitelezhető legyen a jövőbe tekintő technika alkalmazása.
Bóta Károly
alpolgármester
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Hejőkürti Klub Könyvtár

Cím: 3588 Hejőkürt, Szemere u.1.sz.
Könyvtáros: Némethné Kiss Ida Mónika
Telefon: 49/352-627, Mobil: 36-30-6343-028
E-mail: klub_könyvtar@freemail.hu

Könyvtárunk 2009 novemberének első hetében
Hejőkürtön a Szemere u 1.sz. alatti épületbe költözött. A
felújított Közösségi Házban két terem áll a könyvtárunk
rendelkezésére.

Az egyik szobánk: az internet terem, ahol három számítógép és az audiovizuális eszközök működnek. Két számítógépünk és monitorunk régebbi típusú, ezért ezeket
szeretnénk ez évben lecserélni , és olyan új monitorokat
beszerezni, melyek a nemzetközi egészségügyi szabványnak is megfelelnek. A gépekhez tartozó egeret és
billentyűzetet újonnan kaptuk az önkormányzattól. Harmadik gépünk egy korszerűbb berendezés, mely korszerűbb monitorral működik. A hálózatba kapcsolt gépekhez
egy nyomtató és egy lapszkenner csatlakozik, mellyel
lehetőségünk van a dokumentumok nyomtatására, vagy
papíralapú dokumentumok , fotók számítógépbe történő
bevitelére (szkennelésére).
A másik szobánk: a valódi könyvtárszoba, ahol 1000
db könyv és 1200 db újság kapott helyet. Az itteni polcokat még az idén szeretnénk lecserélni, mert már közel
50 évesek.
A beiratkozott olvasóink száma összesen: 70 fő. Számukra ugyanazokat a szolgáltatásokat szeretnénk elérhetővé tenni, mint amiket a központi Hamvas Béla könyvtár
olvasói vehetnek igénybe Tiszaújvárosban. Könyvtárunk
már telefonon is elérhető: (49/352-627). Idén a kölcsönzések meghosszabbítására már nem csak személyesen,

vagy e-mailben, hanem mobiltelefonról SMS-ben is van
lehetőség. Rövidesen a SKYPE is használható lesz a tagok részére. Skype egy internetes telefon, mely 100%-ig
ingyenes.
Terveink közé tartozik: hogy az olvasói kérések minél
hamarabb teljesüljenek!
Szeretnénk létrehozni egy LAN-Party Klubbot mely
hetente egyszer két órában üzemelne. Olyan LAN-ban
játszható játékokat támogatnánk, melynek van irodalmi
háttere is, mint például a Star Wars Battleront 2. (sci-fi),
Call of Duty (második világháború), Age of Mythology
(görög, viking, egyiptomi mitológia). Még egyeztetünk az
önkormányzattal ez ügyben, hogy a hely és technikai feltételeknek meg tudjunk felelni. Szeretnénk egy Ifjúsági
Film Klubot indítani, amihez a könyvtár szolgáltatná heti
egyszer a filmet.
Ezen kívül körvonalazódik egy nyitott probléma, a megoldás kereső est indítása, ahol a szülők elmondhatják
gyermekneveléssel kapcsolatos problémáikat, egymás
között tapasztalatokat cserélhetnek, illetve szakembertől
is kérhetnek segítséget (általános iskolai és középiskolai
tanár, óvónő). Itt még szintén folynak a megbeszélések
és egyeztetések a szakértőkkel.
Lehetőség van helyi rendezvények CD-re, DVD- re felvett
anyagának kikölcsönözésére is.
Az önkormányzattal egyeztetve biztonsági kamerákat
heleztünk el, és a jogszabályokat figyelembe véve, a felvételeket egy bizonyos ideig meg is őrizzük. Biztonsági
okok és a könnyebb elhelyezkedés érdekében a kabátokat az előtérben kell levenni.

Kölcsönözhető fotók, filmek
Szerző: Me-Net Kft.
Falunapi rendezvények fotói filmjei (CD-DVD)
Templom szentelés fotók, filmek (CD-DVD) - mely a
telpülés eseményeivel folyamatosan bővül.
Szerző: Bóta Károly
Anna néni 100. születésnapja (CD-DVD)
A település közös karácsonya 2009 (DVD)
Nyárbúcsúztató parti 2009 (DVD)
Éjféli mise 2009 (DVD)
Idősek estje 2008 (DVD)
Több film van még előkészületben a település eseményeiről, VHS-kazettáról való digitalizálása folyamatban
van.
Némethné Kiss Ida Mónika
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ORVOSI TANÁCSOK
Gondolatok a H1N1 típusú influenzáról és
védőoltásról
Az influenza vírusok gyakorlatilag évről évre, az őszi
és főleg a téli, tavaszi hónapokban halmozott megbetegedéseket, nemritkán
járványokat okoznak. Az influenza kórokozói cseppfertőzéssel, sokszor tárgyak/
kéz közvetítésével terjednek. A betegség lefolyása
legtöbbször enyhe. Egyéb betegségekkel terhelt szervezetben, vagy ismeretlen vírus-változat felbukkanása esetén azonban súlyos szövődményeket, sőt halálos kimenetelt is okozhat. Néha, - még nem minden részletében
tisztázott módon - teljesen egészségesnek tűnő embert is
súlyosan megbetegíthet az influenza.
A vírus szerkezete szinte évről-évre változik, ezért az
évek óta kapható influenza-elleni védőoltások összetételét is szezononként változtatják a vakcina gyártói.
A 2009-es évben, egy némileg új tulajdonságokkal
rendelkező, ú.n. 2009 A(H1N1) típus kezdett a világban
- figyelemre méltó gyakoriságban - megbetegedéseket
okozni.
A legtöbb beteg enyhe formában vészeli át az influenzát. Ezzel szemben egyértelmű (és egyben ijesztő is),
hogy - ellentétben a korábbi évekkel, - a 2009 A(H1N1)
által okozott ritka szövődmények és halálesetek most inkább a kimondottan fiatalabb korosztályt sújtják. Eddig ők
inkább a betegség hordozásában és továbbvitelében játszottak szerepet, a súlyosabb szövődmények többnyire
az idősebbeket érintették.
Statisztikailag, egyelőre még így is nagyon csekély a
súlyossá váló influenza esélye és nagy a felelőssége a
politikának és a médiának az ilyen esetek "tálalásában".
Magyarországon sajnos szinte
naponta hallunk híreket "H1N1 áldozatokról", azonban tudományos
igényű összehasonlítás, - korábbi
évek statisztikáival és az oltott/nem
oltott népesség összehasonlításával, - még egészségügyi körökben
is kevesekhez jut el. Nem tudjuk,
hogy pontosan miért válik áldozattá
egy-egy H1N1 beteg, a környezete miért nem betegszik
meg súlyosan és miért halhatnak meg korábban beoltott
betegek is? Természetesen világszerte sokan keresik

minderre a választ. Bár mindenhol vezető közegészségügyi téma a H1N1, azért tudnunk kell: kevés országban
sikerült ekkora hisztériát, megosztottságot kelteni, mint
nálunk. Eddigi, 17 éves orvos pályafutásom alatt még
nem találkoztam hasonlóan ellentmondásos témával.
A hivatalos állásfoglalások szerint a súlyos megbetegedések hatékonyan megelőzhetők a rendelkezésre álló védőoltás segítségével, amely a gyermekek, idősek, terhesek és krónikus betegek számára ingyenesen biztosított.
A védőoltás rövid- és középtávú
kockázata, úgy tűnik minimális. Beadását követően csak nagyon ritkán
fordulnak elő kellemetlen tünetek (és
azok is általában enyhék, gyorsan
elmúlnak). Még ritkább mellékhatásként levertség, gyengeség, étvágytalanság, aluszékonyság, hőemelkedés, esetenként láz, helyileg bőrpír,
fájdalom jelentkezhetnek. A komolyabb mellékhatások, idegrendszeri
szövődmények, nagyon-nagyon ritka esetben bénulások,
illetve túlérzékenységi reakciók lehetnek. A legtöbb háziorvos ilyen súlyos mellékhatásokat egész pályafutása
alatt, hosszú évekig sohasem tapasztal. Infektológusok,
ideggyógyászok szerint, pedig pl. a súlyos idegrendszeri szövődmények magától az influenza fertőzéstől is felléphetnek, mégpedig az oltás szövődményeitől sokkal
gyakrabban! Ugyanakkor lehetetlen ésszerű terjedelemben mind az oltás, mind az influenza-betegség összes
aspektusát, kockázatát jelen tájékoztatóban részletezni.
Egy-egy konkrét oltás távolabbi, - azaz évek múlva tapasztalható - pozitív (és esetleg negatív) hatásairól értelemszerűen kevés adat áll rendelkezésre.
A megelőzésre javaslom
még a rendszeres, nagyadagú (500-1000 mg) C-vitamin
bevitelt (fiataloknak D-vitamint
is - megfelelő dózisban!), az
ismert higiénés szabályok betartását, alapbetegségek (pl.
vércukor, vérnyomás) beállítását, valamint a meghűlés lehetőségének elkerülését. Jók
a személyes tapasztalataim az Oscillococcinum homeopátiás szerrel, mint immunerősítővel is. Ha betegségünk
komolynak tűnik, ne halogassuk az orvoshoz fordulást.
További részletek megismerése, vagy a védőoltás beadatása ügyében várjuk a háziorvosi rendelőnkben:
Rendelési idő:
Hétfő: 13-16 óráig; Csütörtök:10-13 óráig.
Telefon: 49-352-052
Dr. Raisz Csaba háziorvos

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, Varga Gyula, 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.

6 Mozaik

SZIVÁRVÁNY NYUGDÍJAS KLUB
beszámolója

A hejőkürti „Szivárvány” Nyugdíjas Klub tagjai nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm a „Kürti
Hírnök” minden kedves olvasóját.
Egy kis összegzés a 2009-es évről. Két taggal bővült a
klubbunk. Szép mozgalmas évünk volt, elég sok atrocitással teli élmények, emlékek. Mindjárt az év elején volt egy
szép estünk. Farsangot Férfinapot és a közelgő Nőnapot ünnepeltük. Majdnem teltházas nézőtérrel, volt nóta,
móka, tombola. Örömmel nótáztunk a kedves közönség
és a magunk szórakozására. Ezúton is köszönjük, hogy
érdeklődésükkel megtiszteltek bennünket.
Köszönjük a polgármester úrnak a Nőnapi köszöntést
és a virágot. Köszönjük az önkormányzatnak az anyagi
segítséget, igyekszünk meghálálni azzal, hogy Hejőkürt
jóhírét keltjük fellépéseinkkel. Ezekből is említünk egy
pátat: Tiszaújvárosban a Balogh Sándor versmondó gálán, Ádám Józsefné, Katika sikeres szereplésével a közönség díjat hozta el, melyhez szívből gratulálunk neki.
Ez évben is megünnepeltük a születés- és névnapokat.
Ilyenkor volt süti, üdítő és természetesen nótázással jó
hangulatban töltöttük el a délutánokat. Külön kiemelném
Csató Ferencné, Margit néni 80-dik születésnapját, kívánva jó egészséget, hosszú boldog életet kedves párjával és családjával.
Idén is volt „Falunap”, melyen sajnos nagyon mostoha
volt az idő hozzánk. A meghívott vendégek között, itt voltak Hejőbábáról az „Őszirózsa Egyesület” nyugdíjasai,
akik nagyon szép ének és tánc produkcióval szórakoztatták az egybegyülteket. Meghívásunkra itt voltak az oszlári
„Foltvarrók”, akik gyönyörű kiállítást rendeztek. Minden
elismerés az ügyeskezű asszonyoknak.
Természetesen mi is felléptünk a helyi falunapon egy
szép operett- és nótacsokorral. Voltunk Hejőbábán is a
falunapon. Mindenütt nagyon kedves fogadtatásban volt
részünk, melyet egy szép műsorral köszöntünk meg.
Voltunk még Tiszaújvárosban Kistérségi Nyugdíjasok
találkozóján, Tokajban a Nemzedékek találkozóján, Mezőkövesden a VIII. amatőr gálán. Mindenütt jól sikerült
fellépésünk volt, kaptunk sok-sok EMLÉKLAP-ot, amit
bekereteztettünk és ma már a „ Közösségi Ház”-ban lévő
klub szobánk falát díszíti.
Ez úton szeretnénk megköszönni Bakné Kovács Marikának és Molnár Józsinak az önzetlen segítséget, hogy
vitte, hozta a klub tagjait a fellépésekre.
Voltunk Miskolcon színházba, ahol a „Fekete Péter”
című vígjátékot néztük meg, és nagyon jól szórakoztunk.

Köszönjük a meghívást a Csató Imréné, Anna néni
100-ik születésnapjának megünneplésére. Örültünk,
hogy részesei lehettünk ennek a szép eseménynek. Kívánjuk, hogy még sok-sok évet éljen Anna néni erőben,
egészségben.
Boldogan vettünk részt az Önkormányzat udvarán rendezett gyertyagyújtáson. Meghatóan szép volt a gyerekek
műsora, jelét adták a szeretetnek, hogy várják a kis Jézus
születését. Megint eltelt egy év, reménykedve várjuk a következőt, hogy legalább ilyen jó és szép lesz.
A hejőkürti „Szivárvány” Nyugdíjas Klub tagjai nevében, kívánok jó erőt, egészséget minden kedves hejőkürti
lakosnak és a sorainkat olvasóknak!
Farkas Józsefné

HEJŐKÜRTI FÉRFIAK - APÁK NAPJA
2010. szeptember 19.

Az ötlet a legutóbbi Idősek estjén pattant ki, amikor felsorolásra került, hogy van Anyák napja, Nőnap, Valentin
nap, és ekkor merült fel, hogy miért ne lehetne Hejőkürtön
is férfiak és apák napja?
Természetesen lehet, manapság a világ több országában ünneplik. Magyarországon június harmadik vasárnapját jelölik meg, de az időpontja eltérő lehet.
Nálunk a közösségi park építése miatt kerülne sor szeptember harmadik vasárnapján az ünneplésre.
Az elsőt 1910-ben tartották Amerikában, 1972-ben
Nixon elnök ismerte el hivatalosan.
Viccesen május 19-ét, Ivó napját jelölik még. A közvélemény felméréséről megoszlanak a vélemények pl: lehet
minden nap, fizetéskor, húsvétkor....
Az apaságot, a szülői szerepet ünneplik, ilyenkor emlékeznek meg az apákról, nagyapákról és a többi férfi elődökről.
Ezen a napon általában ajándékot adnak a férfiaknak,
apáknak és a családtagjaikkal ünnepelnek.
Településünkön első alkalommal kerülne megrendezésre a képviselő testület döntése után, ha az önkormányzat
pénzügyi helyzete megengedi.
Addig is várjuk ötleteiket, javaslataikat, felajánlásaikat a községházán (írásban beadva) vagy e-mailben
hejokurt@lhcom.hu címre, „Javaslat a hejőkürti férfiak,
apák napjára”- megjelöléssel.
Bóta Károly
alpolgármester
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PAJKOS FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY
2009. évi beszámolója
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KISKALENDÁRIUM - Jeles napok
Január - Boldogasszony hava

Január 1. - újév, kiskarácsony napja
A polgári év kezdőnapja. Újévi köszöntés: pl. Újesztendő vígság szerző.
Jósló varázsló előírások: pl. az első látogató férfi legyen, baromfi evés tilalma, általános hiedelem, hogy ami ezen a napon
történik valakivel az ismétlődik egész évben.
Bőség és szerencsevarázslás: pl. aranyos vízben mosdás,
Időjárás jóslás: pl. ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a
tél. Ha piros a hajnal szeles lesz az esztendő.

A Pajkos Fénysugár Alapítvány által üzemelt Kistérségi bölcsőde és óvoda a 2009. évben is mozgalmasan
töltötte minden napjait.
Az első ünnepünk a farsang volt. A közösségi házban
rendezhettük meg. Minden gyermek egyénileg öltözött
be. Így láthattunk pókembereket, tündéreket, munkásembereket, állati jelmezbe bújtatott gyerekeket. A fellépésüket követően az óvónők játékos programokat találtak ki a
gyerekeknek. Közben folyamatosan kóstolhattuk a finomabbnál, finomabb házi süteményeket. Utólag is köszönjük a finom süteményeket a szülőknek.
A következő esemény az óvodánkban a hajókirándulás volt. Tiszacsegén várt minket a hajó, ami Tiszafüredig vitt el minket és hozott vissza. Idilli tájak tárultak
elénk és gyönyörű időt fogtunk ki. Utána a tiszacsegei
vadasparkban nézelődhettünk egy kicsit.
Következő fontos ünnepünk az anyák napja volt. Köszönetet mondtunk minden kedves Édesanyának és
Nagymamának. Kis műsorunk hatására szemek nem
maradtak szárazon.
Utána nem sokkal később következet a ballagás. Nyolc
gyerekünk lett iskolaérett és hagyta el az óvodát.
A nyár nagyrészt eseménytelenül telt. A szükséges karbantartásokat elvégeztük. Kifestetünk, átrendeztük a csoport szobát, a mosóhelységet felújítottuk.
Szeptemberben elindult az új tanév és új gyerekekkel
és egy új óvónővel gazdagodott a csoport szoba. Utólag
is köszöntjük az új óvónőt, név szerint Szakosné Bogdán Erikát, és persze az új gyerekeket is. Ezúttal megszeretnénk köszönni Vásáriné Kovács Szabinának 4 év
munkáját.
Utolsó eseményünk a december 8-ai nap, amikor a Mikulás járt nálunk. Hála a szülőknek, mert adományoztak,
s, így a Csiribiri együttes is eljöhetett, és felejthetetlen
napot varázsoltak a gyerekeknek.
A 2010-es év előreláthatóan tartogat komolyabb problémákat az intézmény finanszírozásában, mivel az állami
hozzájárulás (normatíva) jelentősen csökkent. A kiesett
összeg pótlására az önkormányzattal közösen minden
lehetőséget megragadunk, hogy egy ilyen jól működő sikeres intézmény működéséhez szükséges összeget előteremtsük.

Gyöngyösiné Bukta Erzsébet
Gyógypedagógiai-asszisztens

Január 6. vízkereszt, három királyok napja
A napkeleti bölcsekről és Jézusnak a Jordán vizében történt
megkeresztelkedéséről emlékezik meg az egyház.
A karácsonyi ünnepkör zárónapja, a farsang kezdőnapja. Víz
és házszentelés. Három király járás. Időjárás jóslás: a vízkereszti enyhe idő még nagy hideget jósol,
„Ha vízkereszt vizet ereszt, ízikedet padra rekeszd„!

Február - Böjtelő hava

Február 2. - Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
„Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem tart sokáig
a tél„.
Február 3. - Balázs napja
Szent Balázsnak, a torokbetegségek gyógyítójának ünnepe.
Balázs áldás, Balázsolás a katolikus templomban a torokbetegségek ellen.
Február 6. - Dorottya napja
Időjárásjóslás: ha Dorottya napkor fagy, Julianna napra megenyhül az idő. „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja”
Február 14. - Bálint napja
„A néphit szerint a verebek ezen a napon választanak maguknak párt és a tavasz közeledtét jelzik”

ALAPÍTVÁNYI FELHÍVÁS
Hejőkürt Község Római Katolikus
Templomáért Alapítvány Kuratóriuma
kéri az adófizető polgárokat, hogy adójuk 1% - val segítsék alapítványunkat,
hogy a hejőkürti templombelső felújítását el tudjuk végezni. A korábbi beázásokból adódó károsodásokat helyre
tudjuk állítani, a freskók restaurálását,
a villamos vezetékek cseréjét, a 16.
században épült orgona felújítását el
tudjuk végezni.
Segítségüket, felajánlásukat hálás köszönettel fogadjuk.
A templombelső felújításához továbbra is várjuk - lehetőségük szerint -adományaikat az alapítványi számlaszámunkra, vagy a templomban elhelyezett adomány ládába.
Az alapítvány bankszámla száma:
10102770-55043200-01000008
Nemzetközi bankszámla szám:
HU53-10102770-55043200-01000008
WIF BUDA HU HB-Kód
Adószám: 18448526-1-05
Elérhetőségeink: Mobil: 36 20/422-7403; Fax: +36 49/352627; E-mail: bota.karoly@freemail.hu
Köszönettel: Bóta Károly az alapítvány kuratóriumának elnöke
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HEJŐKÜRTI KARÁCSONY

ANNA NÉNI 100 ÉVES

Hejőkürt Község Önkormányzatának a Képviselő-testülete, 2009. december 20. -án 16 órára szertettel hívta és várta a település lakóit közös karácsonyi ünnepi
rendezvényére, mely kis településünkön immár hagyománynak számít. A fenyőt felajánlásban kaptuk a korábbi
évekhez hasolóan - köszönjük szépen.

Hejőkürt Község Önkormányzatának képviselő-testülete nevében Varga Gyula polgármester 2009. december 1-én délután a Községházán 100. születésnapja
alkalmából köszöntötte településünk legidősebb polgárát
Csató Imréné - Anna nénit. Az iskolás gyerekek verssel
és egy-egy szál virággal köszöntötték az ünnepeltet.
A "Szivárvány" nyugdíjas klub tagjai nóta csokorral és
100 - as alakú tortával kedveskedtek Anna néninek, aki
együtt énekelt a klub tagjaival. Az ünnepelt, idős kora ellenére jó egészségnek örvend, olvasgat, kiváló szellemi
frissességgel idézi fel a múltat. Kérdésünkre, hogy mi a
hosszú élet titka azt válaszolta, hogy "békében, szeretetben élni és dolgozni és dolgozni."
Községünk és az Önkormányzat nevében kívánjuk,
hogy jó egészségben és szeretetben töltse napjait.

Igazi karácsonyi hangulatot varázsolt a havazás, a szép
téli időjárás. 16 órakor felcsendült Ady Endre: Karácsony
című verse Szabó Gyula előadásában, mely arany kerettel keretezte be az ünnepséget.
A vers után Varga Gyula polgármester mondta el ünnepi gopndolatait, majd ezt követően a Hejőkürti iskolások
csodálatos műsora következett.
A "Szivárvány" nyugdíjas klub csatlakozott az ünnepi
előadáshoz nagyon szép karácsonyi énekeikkel.
Meghitt pillanatok következtek - a gyertyagyújtás, miközben közösen énekeltük a menyből az angyalt. A gyermekek ajádékozása következett, minden gyermek kapott
ajándékot. Az ünnepség végén a jelenlévőket az Önkormányzat vendégül látta. A nagy hidegre való tekintettel
nagy keletje volt a forró teának, a forralt bornak és a süteményeknek. Az ünnepség részleteit Bóta Károly alpolgármester igyekezett megörökíteni.

B.K.

Bóta Károly
alpolgármester

