I. évfolyam

1. szám

Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa

Újságajánló

Nõnapi köszöntõ
Tisztelt olvasók!

A 2006-os Helyhatósági választások eredményeként
egy szellemiségében megújult képviselõ-testület kezdte
meg tevékenységét. Az emberek többsége hosszú évek
után változást akart, erre
szavazott. Ez az újság, melyet kezükben tartanak, külsõ megjelenési formájában is
más, mint az eddig meg-

Farsangoló
„Mit szûz hevében égõ szív teremt,
Költõt, mûvészt, hõst és nagy férfiat,
És mindent, ami szép, jó, tiszta, szent,
Tõled, nemedtõl várjuk, hogy megadd!”
(Vörösmarty Mihály)

Minden kedves hölgyet szívbõl
köszöntök Nõnap alkalmából!
Kerek Oszkár, polgármester

Iskolai farsang

Nyitótánc

Réti Judit és Erdõs Krisztián

Az idei farsangon az elõzõ
évek gyakorlatától eltérõen
nem csoportosan szerepeltek
gyerekeink a kosztümös versenyeken. Így most teret
kaphattak az egyéni elképzelések. Nagy sikert arattak
tanulóink télûzõ jelmezei hatvanan öltöztek maskarába. A felsõ tagozaton elsõ
helyezett Erdõs Marianna,
második Erdõs Melinda. Alsó tagozaton elsõ helyezett
Urbán Xavér, második Rendik Milán, harmadik Török
Bence. Nyolcadikosaink most
is elkápráztatták szüleiket és
vendégeinket bálnyitó táncukkal.
T.A.É.
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Csengetett a postás, hozta
a levelet.
Mondá, olvassam fel ezt
most tinéktek.
Eljött hát a farsang napja,
napsütésbe, langy
tavaszba.
Nem kell elûzni a telet,
mert meg sem jött a hideg.
Medve se bújt a helyére,
Gergely se rázta szakállát,
mibõl pár hópelyhet
láthatnánk.
Szégyen ez az idõ miránk,
mert Gergely sem gondolt
reánk.
Nincsen gyerekzsivaj az
utcán,
mert nem csúszik a
szánkám.
Nincs hótakaró a mezõn,
nem véd bennünket a tél.
Siránkozásnak azért nincs
helye,
mivel a nagyfazék tele.
Van mit enni, van mit
inni,
nincsen miért búslakodni.
Ha megettük a vacsorát,
megittuk a friss teát,
nem marad más csak a
tánc,
melyet ropjunk reggelig,
míg a hó meg nem jelenik.

jelent. Ez is a változás része.
Az a célunk e lappal, hogy
rendszeresen
megjelenve
korrekt tájékoztatást adjunk
a település állapotáról, helyzetérõl, az önkormányzat
terveirõl, lehetõségeirõl, a
falu életérõl egy kulturált, a
mai kor elvárásainak megfelelõ köntösben. Szorgalmas, lelkes szerkesztõk
munkájának eredményeként
az önkormányzat anyagi tá-

mogatásával jelenhetett meg
a mai napon a KRÓNIKA
címû színes újság elsõ évfolyamának elsõ száma.
Bízunk benne, hogy érdeklõdéssel olvassák a cikkeket
melyek rólunk, az itt élõ, dolgozó emberekrõl, a gyerekekrõl, a nyugdíjasokról, egyszóval mindannyiunkról szólnak.
Kérem, fogadják szeretettel!
Kerek Oszkár, polgármester

Farsang az
óvodában
Február 10-én tartottuk a
sokéves múltra visszatekintõ
farsangi bálunkat, az óvoda
szülõi közössége szervezésében. Munkájukért ezúton is
köszönetet mondunk! A farsangi mulatságot a bálkirálynõ, Birnbaum Vivien, a bálkirály Szûcs Gergõ és a nagycsoport hangulatos tánca
nyitotta meg. A jelmezes felvonulásban közel 50 gyermek
vett részt. A szülõk találékonyságának köszönhetõen
a jelmezek most is színesek
és változatosak voltak. A
független zsûri tagjai hosszas
gondolkodása után született
meg a döntés.
A helyezések a következõképpen alakultak: I. „Anya és
gyermeke jelmezben”: Terék
Klaudia és „Liba”: Bata Alexandra, II. „Tüskés rózsabimbó”: Matin Orsolya, III.
„Virágoskert”: Péter Tímea,
IV. „Benszülött”: Tuza Nóra,
V. „Lepke és darázs”: Bóta
Dániel és Bóta Dominika,
VI. „Keresztespók”: Leopold
Dániel, VII. „Valentin napi
szív”: Muri Liliána, VIII.
„Méhkirálynõ”: Tolmácsi Melinda, Két különdíjasunk:

Bata Alexandra
„Karib tenger kalóza”: Ludányi Vivien, „Rocker csaj”:
Futó Zsófia
Minden jelmezes ajándékot kapott.
A jelmezverseny díjainak
megvásárlását az önkormányzat támogatta.
A díszes felvonulás után
Bóta Attila szolgáltatta a zenét, amelyre az ovisok, szülõk és az óvoda dolgozói
közösen táncoltak.
A tombola nyeremények a
szülõk beadványaiból álltak
össze. Akik nem nyertek kissé csalódottak voltak, a nyertesek pedig örömmel vihették haza nyereményeiket.
A.T.

Megköszönjük szakácsnak
a vacsorát,
kívánunk neki további jó
munkát.
Eddig tartott a levél,
melyet tovább visz a
forgószél.
Maku Jánosné
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Önkormányzatunkról
Az új képviselõ-testület és bizottságai, megalakulásuk után
hozzáláttak a település 2007.
évi pénzügyi koncepciójának
kimunkálásához. Felülvizsgálták az intézményrendszer
mûködését, átvilágították az
egyes intézményeket. Könyvvizsgáló ellenõrizte a pénzügyi helyzetünket. Megállapítottuk, hogy a település
forráshiányos, eladósodott.
A tervezett hiány mértéke
jelentõs, 79 millió forint. A
hiány oka az állami normatívák csökkenése, az infláció,
a reálérték csökkenése, a megalapozatlan helyi gazdaságpolitika, valamint az intézményi magas létszám. A legutóbb épült utak egy részének
nem volt meg a pénzügyi
fedezete, mely sajnos a mai
napig sincs meg (ez 28 millió
forint). A létszámot csökkenteni kellett volna már
évekkel ezelõtt. Ma is a bér
és járulékai viszik el a költségvetés felét. Komoly gond,
hogy az intézmények leromlott, elhanyagolt állapotban
vannak. Sajnos e problémák
felszámolása nem történt
meg. Felújításukra lett volna
szükség, ami mára már eléri a
százmilliós nagyságrendet.
Az óvoda és az iskola teljes
ablakcseréje csak kis részben
valósult meg. A fûtés, illetve
a világítás korszerûsítése,
amivel pénzt lehetett volna
megtakarítani, nem történtek meg, továbbra is gazdaságtalanul mûködnek. A
konyha eszközei korszerûtlenek, az óvoda elektromos
hálózata évek óta életveszélyes a hivatalos jegyzõkönyvek szerint. Pusztul a kis
iskola és a MEZÕGÉP épülete. A csapadékvíz nem
folyik le a faluból, mert nincs

kitisztítva a külsõ csapadékvíz-elvezetõ árokrendszer. Az utak építésével egy
idõben gondoskodni kellett
volna a vízelvezetõ árkok
megépítésérõl is, mert így az
utak elõbb tönkre fognak
menni, felfagynak. A járdák
sok helyen használhatatlanok. A falu kulturális, társadalmi élete jelentõsen visszaesett a húsz-harminc évvel
ezelõttihez képest. A fiataloknak csak az utcán van
helye, vagy a kocsmákban.
Több, régóta fennálló, megoldatlan problémával kell
megbirkózni. A képviselõtestület felismerve ezeket a
hibákat és hiányosságokat,
koncepciójában egy 20 pontos intézkedési tervet fogadott el, amellyel megalapozható a település további
mennyiségi és minõségi fejlõdése. Ezek a következõk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A felsorolt intézkedési
tervbõl már több pontot
megléptünk, illetve folyamatosan és következetesen valósítjuk meg azokat. Célunk,
hogy a forráshiányos költségvetés egyensúlyát egy újfajta, a közigazgatásban már
ismert, de nálunk nem alkalmazott menedzser szemléletû vezetéssel helyreállítsuk.
Ennek érdekében alapvetõ
feladat a bevételek növelése
és a kiadások csökkentése.
Most a pénzügyi háttér megteremtése az elsõdleges feladat, mert a kifizetetlen utakat, a közüzemi számlákat, a
béreket finanszírozni kell. A
csõdhelyzet elkerülése érdekében hivatalba lépésünk
után három héttel munkahelyteremtéssel kapcsolatos
szerzõdést kötöttünk meg,
melynek során a Belorusz
MTZ Traktorgyár létesít be-

Építményadó mértékének módosítása.
A magánszemélyek kommunális adó mértékének
módosítása.
További önkormányzati ingatlanok piaci
értékesítése.
Munkahely teremtése.
Lakópark kialakítása.
Ipari park létesítése.
Bérleti díjak emelése.
Üresen álló ingatlanok hasznosítása.
Lakáscélú támogatások befagyasztása.
Intézményi térítési díjak emelése.
Szociális intézmények férõhely számainak
növelése.
Intézményi átvilágítás a hatékonyság növelése és
a veszteség csökkentése érdekében.
Részmunkaidõs foglakoztatás bevezetése.
Létszámcsökkentés.
Juttatások csökkentése.
Energiaár csökkentése.
Energia felhasználásának csökkentése.
Pályázati lehetõségek megragadása.
Beszállítók versenyeztetése.
Hitel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT TAGJAI
Testületi tagok:
Kerek Oszkár, polgármester
Ferge Jánosné, jegyzõ
Rózsavölgyi Jánosné, alpolgármester
Balázs Ferenc, képviselõ
Bódi Jánosné, képviselõ
Csontos András, képviselõ
Erdélyi László, képviselõ
Habány György, képviselõ
Hegedûs Dezsõ, képviselõ
Horváth Sándor, képviselõ
Molnár Istvánné, képviselõ
Tari István, képviselõ
Urbán Jánosné, képviselõ
Bizottságok és tagjaik:
Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság:
Tari István elnök, képviselõ
Habány György, képviselõ
Horváth Sándor, képviselõ
Terényi Mihály, külsõs tag
Juhászné Lipusz Marianna, külsõs tag
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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság:
Balázs Ferenc elnök, képviselõ
Csontos András, képviselõ
Molnár Istvánné, képviselõ
Juhász Sándorné, külsõs tag
Varga Jánosné, külsõs tag
Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Bódi Jánosné elnök, képviselõ
Urbán Jánosné, képviselõ
Hegedûs Dezsõ, képviselõ
Karczagné Nagy Klára, külsõs tag
Tánczos Istvánné, külsõs tag
Közoktatási, Közmûvelõdési, Ifjúsági és
Sport Bizottság:
Erdélyi László elnök, képviselõ
Balázs Ferenc, képviselõ
Habány György, képviselõ
Piroska Sára, külsõs tag
Fabu Béla, külsõs tag

mutató termet és szerviz
központot Horton. Ez a
tény komoly bevételt jelentett és így a hiányt is csökkentettük, valamint az üzem
elkészülte után tíz-húsz fõnek biztosítunk majd munkalehetõséget helyben. Szeretnénk elõsegíteni további
munkahelyek létrejöttét. Ez
irányban is már történtek
lépések. A képviselõ-testület
elfogadta a település költségvetését, melynek részletei a
falugyûlésen kerültek ismertetésre. Intézkedéseinkkel, a
költségvetés drasztikus lefaragásával a hiányt jelentõsen
sikerült csökkenteni. Nyilvánvaló, hogy további megszorító intézkedéseket kényszerülünk meghozni, mert
ebbõl a hiányból nem biztosítható a pályázatokhoz az
önrész és semmiféle fejlesztés, beruházás. A négy évre
szóló gazdasági programunkból, a 2007-es évben, az
óvoda életveszélyes elektromos hálózatának felújítását,
fûtéskorszerûsítést, világításkorszerûsítést, közmûvelõdési központ kialakítását, a
csapadékvíz külterületi elvezetését szeretnénk megoldani, valamint felkészülni a
pályázatokra. Mindezeket
rendkívül nehéz lesz megvalósítani, mert alapvetõ
feltétel a pénz, amibõl a
legkevesebb van és ez csak
hitel igénybevételével oldható meg, ami viszont tovább
növeli a hiányt.
Fontos feladatunk lesz ebben az évben az óvoda és az
iskola további finanszírozásának megoldása, mert a
törvények értelmében drasz-

tikus normatíva csökkenés
várható szeptembertõl. Idõhiányban vagyunk, így muszáj megcsinálni és érdemes
megcsinálni intézkedési terveink pontjait, mert egy-két
év múlva eredménye lesz. Ha
a visszarendezõdés a tíz százalékot nem haladja meg,
akkor válhatunk eredményessé. Mindig a megoldásokat kell keresnünk és nem a
kifogásokat, ésszerû gondolkodással, részrehajlás nélkül
kell dolgoznunk. Az új vezetésnek nem szabad elkövetnie olyan hibákat, amelyekkel a költségvetés hiánya
tovább fokozódhat. Most
arra is szükség van, hogy az
embereket bevonjuk a döntésekbe, javaslatuk, véleményük figyelembevételével,
valamint korrekt módon
tájékoztassuk õket. Nem
szabad hazudni, nem szabad
mellébeszélni, nem szabad
ködösíteni, elvtelen módszereket alkalmazni. Az igazságot kell mondanunk akkor
is, ha ez az igazság nagyon is
fáj. A törvényeket nem mi
hoztuk, nem kérdeztek meg
minket elõtte, hogy egyetértünk-e vele. Ennek ellenére
csakis a törvényes utat járhatjuk. Nehéz a feladatunk,
mert népszerûtlen lépések
megtételére kényszerülünk
azért, hogy az intézményeket mindenáron fenntartsuk,
mûködtessük. Most rajtunk
a sor, hogy tudunk-e élni a
lehetõséggel, tudunk-e megoldást a kialakult helyzetben,
az égetõ problémákra.
Kerek Oszkár
polgármester

ADÓVÁLTOZÁSOK
Önkormányzati döntés alapján
2007. január 1-jétõl módosultak az alábbi adófajták.
Az építményadó mértéke a
nem lakás céljára szolgáló
építmények (üzlethelyiségek,
irodák, mûhelyek, raktárak,
egyéb) és épületrészek után
160 Ft/m2/év
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke
adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyként:
Lakás esetén:
55 m2 -ig 3 750 Ft/év
55-105 m2 között 7 500 Ft
/év
105-150 m2 között 11 250 Ft
/év
150 m2 felett 13 900 Ft/év
Garázs esetén 1 250 Ft/év

Beépítetlen belterületi földrészlet esetén 1 875 Ft/év
Lakásbérleti jog esetén
7 500 Ft/év
2007. adóévtõl jelentõs változás következik be a gépjármû-adóztatás területén!
Változatlan marad az adó
alapja az autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi - az
önsúly -, illetve a tehergépjármû-önsúly+raksúly 50%a esetében.
Személygépkocsik és motorkerékpárok esetén a mai
egységes - 1200 Ft/100 kg-os
- adómértéket, a gépjármû
gyártási éve szerint differenciált adómérték váltja fel.
folyt. a 3. old.

I. évfolyam 1. szám – 2007. március 8. – k r ó n i k a

ADÓVÁLTOZÁSOK
folyt. a 2. old.
Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után
a gépjármû
- gyártási évében és az azt
követõ 3 naptári évben
(2004-2007 években gyártott
jármûvek) 300 Ft/kilowatt
- gyártási évet követõ 4-7.
naptári évben (2000-2003
években gyártott jármûvek)
260 Ft/kilowatt
- gyártási évet követõ 8-11.
naptári évben (1996-1999
években gyártott jármûvek)
200 Ft/kilowatt
- gyártási évet követõ 1215. naptári évben (1992-1995
években gyártott jármûvek)
160 Ft/kilowatt
- gyártási évet követõ 16.
naptári évben és az azt
követõ naptári években
(1991-ben és az elõtt gyártott
jármûvek) 120 Ft/kilowatt.
Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi és a
tehergépjármû esetén az adó
mértéke továbbra is 1200 Ft
minden megkezdett 100 kg
után.
(x)

Bemutatkozik a védõnõi szolgálat
„Az egészség kincs, a tudás
hatalom. Az egészség értékérõl, fejlesztésérõl szerzett
tudás nem más, mint kincset
érõ hatalom.”
A védõnõi szolgálat célja az egészségügyi alapellátás
részeként - a családok egészségének megõrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség
kialakulásának,az egészségromlásnak a megelõzése érdekében végzett egészségnevelés. A védõnõ gondozási
tevékenységét azon családok
körében végzi, ahol várandós
és gyermekágyas anya, illetve
0-16 éves korú gyermek él.
A feladatok ellátására
Hort Község Önkormányzata tanácsadót üzemeltet.

A védõnõ feladatai:

A védõnõ

1. Nõvédelem:
Családtervezési tanácsok
azoknak, akik még nem
terveznek gyermeket, akik
újabb gyermeket terveznek,
és akik nem terveznek már
több gyermeket.

A védõnõ gondozási feladatait önállóan végzi. Tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart és együttmûködik az egészségügyi alapés szakellátás, a közoktatás, a

2. Várandós anyák
gondozása:
A magzat egészséges fejlõdésének, illetve megszületésének elõsegítése.
A családi életre, szülõi sze-

A tanácsadó címe:
3014 Hort, Bajcsy - Zs. u. 21
Telefonszáma: 37/378-013

Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálatról
Településünkön 1998-tól mûködik intézményi formában
a gyermekjóléti szolgálat.
2005-ben integrálódtunk a
„Segítõ Kéz” Alapszolgáltatási
Központba, melynek vezetõje
Farkas Lászlóné. Ma a „Segítõ Kéz” Alapszolgáltatási Központ hat szakfeladatot lát el:
- idõsek klubja,
- szociális étkeztetés,
- házi segítségnyújtás, ezek
vezetõje Farkas Lászlóné
- támogató szolgálat, vezetõje Kiss Edit
- kistérségi családsegítés,
vezetõje Erdõs Andrea
- gyermekjóléti szolgálat,
vezetõje Berta Imréné
Csuka Erzsébet.
A Gyermekjóléti Szolgálat
kiemelt feladatai:
A gyermek testi, lelki egészségének, családban töténõ nevelkedésének elõsegítése; veszélyeztetettségének megelõzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.
A családjából kiemelt gyermek mielõbbi visszakerülése,
visszailleszkedése érdekében
a szülõ-család megfelelõ gyermeknevelési körülményeinek megteremtése, javítása.
A megromlott szülõ-gyermek közötti kapcsolat helyreállítása, minden olyan esetben,
amikor a pedagógia módszereivel nem oldható meg a gyermek és a család problémája.

gyermekjóléti, a szociális és
családsegítést végzõ intézmények illetékes szakembereivel.
A védõnõ tevékenysége
során szakmailag együttmûködik a háziorvossal (házi
gyermekorvossal). Az együttmûködés - indokolt esetben a terhesgondozási könyv,
gyermek-egészségügyi könyv,
valamint az egyéb egészségügyi dokumentációk felhasználásával történik. A gyógykezelésben részesülõ személyek esetén a védõnõ az
orvos rendelkezése szerint
jár el.

Nem vagyunk hatóság, a
védelembevétel kivételével
szolgáltatásunk igénybevétele önkéntes.
Szomorú tapasztalatunk,
hogy egyre több családban jelennek meg a szülõi elhanyagolás jelei.
Sajnos községünket sem kerülte el a családon belüli erõszak.
Családgondozóink, minden
esetben a gyermek mindenekfelett álló érdekében a szociális munka eszközeinek, módszereinek felhasználásával
igyekeznek a gondozottak
segítségére lenni; szervezés,
szolgáltatás, gondozás által.
Egy év alatt 1600 alkalommal jártunk el.
Irodánkat a Polgármesteri
Hivatal épületében (a Falugazdász volt irodája) találják,
telefonon a 378-001-es számon lehet elérni.
Félfogadás rendje:
Hétfõ:
13-16
Kedd: 8-12, 13-16
Szerda:
13-16
Csütörtök:
–
Péntek:
8-12
Tudjuk, hogy a gyermekek
felnõve szüleik és családjuk
tükrévé válnak. Mi azt szeretnénk elérni, hogy ez a
tükör egykor olyan képet
mutasson, ami elé bármikor
nyugodtan oda lehet állni!
Berta Imréné, szolg. vez.
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repre, a szülésre, a szoptatásra, és a csecsemõgondozásra való felkészítés.
3. Gyermekágyas anyák,
újszülöttek gondozása:
A szoptatás szorgalmazása,
ápolási, gondozási tanácsok,
szûrõvizsgálatok.
4. 0-6 éves korú gyermekek
gondozása:
Testi, érzelmi, mozgásfejlõdés figyelemmel kísérése,
szûrõvizsgálatok.
Csecsemõ és gyermekvédelem.
Védõoltások szervezése és
lebonyolítása.
Óvodai munka: szûrõvizsgálatok, egészséges életmódra való nevelés.

5. Tanköteles gyermekek
gondozása:
1., 3., 5., és 7. osztályosok
szûrõvizsgálata.
Iskolai védõoltások.
Az egészséges életmód
gyakorlásához szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, családi életre nevelés.
6. Családgondozás:
A védõnõ munkaterülete a
védõnõi körzet, munkahelye
a tanácsadó.
A védõnõk szakmai felügyeletét a Heves Megyei
ÁNTSZ területileg illetékes
vezetõ védõnõje látja el.

Vargáné Hegyi Mónika
védõnõ

A TANÁCSADÁS RENDJE
I-II. sz. védõnõi körzet:
Védõnõi várandós-tanácsadás:
kedd 8.00-9.00 óráig
Védõnõi csecsemõ-tanácsadás:
kedd 9.00-10.00 óráig
Orvosi tanácsadás (védõoltás): kedd 11.00-13.00 óráig
Gyermekgyógyász szakorvosi tanácsadás:
Minden hónap elsõ hétfõje: 13.00-15.00 óráig
Szülész-nõgyógyász szakorvosi tanácsadás:
Minden hónap negyedik keddje: 13.00-15.00 óráig
Egyéni tanácsadás:
Minden nap: 8.00-9.00 óráig

POSTA

Horti Posta:
Jóban-rosszban együtt a lakossággal

A Posta 140 évvel ezelõtti megalakulása óta mindig közel állt
az emberekhez.
Nem csak földrajzilag van jelen ma is minden településen,
hanem lélekben is, hiszen ezt
a több mint egy évszázadot a
Posta együtt élte át a lakossággal, mint ahogy itt Horton
is egymás mellett álltunk mindig jóban-rosszban.
Büszkék vagyunk arra, hogy

az ország elsõ számítógépes
postái közé tartozunk, ami
azt jelenti, hogy a Magyar
Posta számára a kisebb posták éppolyan fontosak, mint
a nagyok.
A mi postánk az ország
postáihoz képest közepes
méretûnek mondható, de
nyolcfõs csoportunk felkészült arra, hogy a hortiak
bármilyen postai ügyét elintézze. Talán nem mindenki
J E G Y Z E T

BÖLCSELETEK

• A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
• Okos vagy, ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz.
Zseniális, ha tudod, melyik felét
• A chiliszósz határozott fellépésû ketchup.
• A dög a rivális hölgy beceneve.
• A kémia ugyanaz, mint a fizika, csak büdösebb.
• Az irónia nem más, mint a szellemes emberek gorombáskodása.
• A szálka a hal bosszúja.
• Az ámokfutás a jövõ tömegsportja.
• A biztonság az a veszély, amit nem érzékelünk.
• A strand az a hely, ahol a szépség revansot vesz az
okosságon.
• A szamárfül az origami legegyszerûbb változata.
• Én sosem verem meg a kiskutyámat. Ha büntetni akarom, szájkosarat teszek rá és bezárom a kolbászok közé.
Gyûjtötte: Ifj. Horváth Sándor

tudja, milyen sokrétû a kínálatunk, amiért érdemes
hozzánk bejönni: a lakás elõtakarékossági lehetõség különösen a fiataloknak lehet
nagyon hasznos, a biztonságérzetük erõsítéséhez pedig számos biztosítási lehetõséget is ajánlunk, például
lakás-, élet-, autó és utasbiztosítást, stb.
De ott vagyunk és szolgálatukra állunk a lakóhelyükön, hiszen kézbesítõink a
mintegy 1700 lakcímre régi
kedves ismerõsként csengetnek be nap-nap után.
Reméljük, hogy a modern
korban, az Internet világában
is megmarad a postánk olyan
helynek, ahová szívesen jönnek be, ahol úgy érzik,
választ kapnak kérdéseikre,
ahol kapcsolatot tarthatnak a
nagyvilággal.
Bízunk abban, hogy postánk a maga lehetõségeivel
ezután is hozzájárul a település fejlõdéséhez, s közben
a kor igényeihez igazodva
megújul, megszépül.
Hort lakossága továbbra is
számíthat arra, hogy a Posta
mellette lesz, jóban-rosszban.
Dencs Józsefné, postvezetõ
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A mi óvodánk
Óvodánk 1965 óta fogadja az
óvodás gyermekeket. Ma 5
csoporttal mûködik. Az intézményben 11 óvónõ, 5 dajka és az óvodatitkár dolgozik. Az óvodai gyermeklétszám 126 fõ. Az étkeztetés
helyben történik, az óvoda
épületében mûködõ Központi Konyha dolgozói fõznek a gyermekeknek és felnõtteknek.

Sulihírmondó

Óvodánk természetbarát
óvoda. Óvodai programunkban nagy hangsúlyt fektetünk e feladatokra. Minden
évszakban kirándulni megyünk a Mátrába. Az óvónõk
külön az egyes csoportok
részére is változatos kirándulásokat szerveznek az óvodásoknak, az ország 60-70 kilométeres körzetén belül.
Örömmel vettük, hogy a ki-

Könyvtári foglalkozáson voltak a nagyközépsõs óvodások
rándulásainkat az önkormányzat több alkalommal is
támogatta. Természetbarát
programjainkat a környezeti
munkaközösséget vezetõ kolléganõnk koordinálja. Ennek
köszönhetõen már két alkalommal jelent meg óvodai
újságunk „A kis természetvédõ” címmel.
1990 óta folytatunk játékos angol nyelvtanítást az
óvodában. Ezt a feladatot
jelenleg két kolleganõ végzi,
a gyermekek és a szülõk
megelégedésére. Célunk az
idegennyelv megszerettetése
és fontosságának tudatosítása.
Szerencsés helyzetben vagyunk abban a tekintetben,
hogy két kolleganõ rendelkezik fejlesztõpedagógusi
szakvizsgával, így lehetõség
nyílik a gyermekek egyéni
fejlesztésére, amely az iskolára való felkészítésben rendkívül fontos szerepet játszik.
Hetente egy alkalommal
gyógytestnevelõ foglalkozik
a rászoruló gyermekekkel.
Logopédiai foglalkozásokat
az iskolában kialakított teremben tudunk biztosítani a
gyermekek számára. Sok
éven át ezt óvodán belül
oldottuk meg, amelyet szülõk és nevelõk most is szívesebben vennének.
Gyermekvédelmi felelõsünk és a csoportban dolgo-
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zó óvónõk figyelemmel kísérik a hátrányos helyzetû
gyermekek életét. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítõ Szolgálat munkatársaival kapcsolatot tartva
próbálunk lehetõség szerint
segítséget nyújtani.
A munkánkat nagyban befolyásolja az intézmény eszközellátottsága. Az óvónõk
találékonysága áthidal bizonyos eszközhiányt, a foglalkozásokhoz egyénileg is készítünk eszközöket és változatosan felhasználjuk a meglévõket. Tornaszobára nagyon nagy szükségünk lenne.
A testnevelés foglalkozásokat csak a terem átrendezésével tudjuk megtartani. Tisztában vagyunk azzal, hogy az
önkormányzat nehéz anyagi
helyzetben van, de mégis
reménykedünk abban, hogy
rövid idõn belül ez az elképzelés megvalósul.
A közoktatási törvény módosítása, a gyermeklétszám
határok változtatása, az állami finanszírozás csökkentése
negatívan befolyásolja az
óvodák életét is. Az óvoda
dolgozóinak és fenntartóinak
kiemelt célja, hogy a településünknek a jövõben is mindenkor megújulni tudó és jól
mûködõ óvodája legyen.
A. T.

Kedves Olvasó!
Az ember szorosan kötõdhet
családhoz, faluhoz, városhoz,
nemzethez. Az iskolához is,
mert jelentõs mértékben az
oktatástól függ érzelmi életének, lelkének, értelmének
gazdagsága. Történelmi korok, politikai rendszerek jönnek és mennek, de az iskola
marad. Falai közt családok
generációi ismerkedtek a tudományok, a mûvészetek, az
erkölcs világával.
Falunkban a XVIII. század
második felétõl létezik iskola. A plébánia irattárában
talált anyagok 1777-ben már
mint mûködõ intézményt
említik. Ekkor a mai Tûzoltó
utcában álló kicsi épületben
30 gyerek tanulhatott.
Iskolánk a legtöbb diákot
1950-ben fogadta be, 614-et.
A mai tanulói létszám 300 fõ.
Õk 15 osztályban tanulnak,
valamint 2 napközis csoportban tölthetik délutánjukat
tanulással, játékkal, amíg a
szüleik dolgoznak. Diákjaink
nevelését és oktatását 23 nevelõ végzi. A munkát 1 pedagógiai asszisztens, 1 könyvtáros és a titkárnõ segíti. A
tisztaságról 3 takarítónõ gondoskodik.
A tanítás folyamatát a
Nemzeti Alaptanterv szabályozza. Az elvégzendõ tananyag 80%-át központilag
írja elõ, 20%-át helyileg kell
meghatároznunk. Iskolánk
pedagógiai programjában kiemelten szerepel az informatika és az angol nyelv
oktatása. A gyerekek heti 2
órában tanulnak informatikát 5-8. osztályig, angolt 4.
osztálytól heti 3 vagy 5 órában csoporttól függõen. Terveink szerint jövõre az alsóbb évfolyamokon is elindítjuk az angol nyelvoktatást. Intézményünkben mozgalmas élet folyik. Tanórák
után gyermekeinket szakkörök és sportolási lehetõségek
várják. Növendékeink rendszeresen vesznek részt tanulmányi versenyeken, ahol maguknak és iskolánknak dicsõségeket szereznek. A tavaszi
idõszakokban folynak ezek a
versenyek. A Zrínyi Ilona
matematika versenyen ebben
az évben 21 tanulónk vesz
részt. Itt rendszerint szép
eredmények születnek. Az
elmúlt években Polyák István és Sisa Anita lettek a legeredményesebbek. A helyesírási versenyen Pócs Anett
elsõ, Erdélyi Dóra és Rigó
Viktória negyedik helyezést
értek el. Az év során részt
vettünk a Literatum országos
levelezõ angol versenyen,

Pócs Anett, Sisa Anita, Polyák István
ahol a következõ helyezéseket értük el:
– 5. osztályban arany minõsítést kapott Bertók Cintia, Póti Henrietta
– 6. osztályban arany minõsítést kapott Erdélyi Dóra,
Hímer Gergely
– 7. osztályban ezüst minõsítést kapott Szomszéd
Bence, Pete Anita, Baranyi
Zoltán, Dencs Nikoletta,
Gráf Roxána, Balázs Levente,
Földi Arnold, Pásztor Orsolya, Simon Krisztina, Túri
Gyula, Bandi Dominika,
Molnár Péter.
28 tanulónk vesz részt a
Bendegúz helyesírási versenyen. A Jonatán irodalmi
vetélkedõben 9 tanulónk
vesz részt. Ebben az évben a
6. osztály adja a mûsort március 15-e alkalmából.
„A második félév legfontosabb eseménye a továbbtanulás. Végzõs tanulóink már a
pályaválasztás lázában égnek.
Lezajlottak a központi felvételik, melyet a gimnáziumba
jelentkezõknek kellett teljesíteni. Nyugodtan mondhatjuk, hogy diákjaink nem
vallottak szégyent. Hátra
vannak azonban még a szakközépiskolai írásbeli és szóbeli vizsgák. A napokban
postázta a jelentkezési lapokat a két osztályfõnök. A
határidõ február 16-a volt.
Tanulóink fõként a két legközelebbi város - Gyöngyös
és Hatvan - középiskoláit jelölték meg, de népszerû
Aszód is. Páran Egerben is
próbálkoznak. A legnépszerûbb a Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola,
ezt jelölték meg legtöbben
elsõ helyen, összesen 31
tanuló. Ezután a Damjanich
János Ipari Szakképzési Intézet következik 27 jelentkezéssel. Minden jelentkezõnek sok sikert kívánunk a
felvételihez és további jó
munkát új iskolájukban.”
(Huszárné Farkas Zsuzsanna)
A mûvelõdés és a szórakozás egységét szolgálja az a

nagyszerû dolog, hogy négy
éve tanulóink és falunk érdeklõdõ lakosai rendszeresen
járnak színházba Méhész Istvánné szervezésében. Évente
10-20 elõadásra visz minket
és segítségével évrõl évre
500-1000 ember jut el az
elõadásokra.
Nevelõink a nyári szünetben sem feledkeznek meg
arról, hogy tanulóinknak értelmes elfoglaltságot találjanak: táborokat szerveznek,
ahol a gyerekek szép nyári
élményeket szerezhetnek.
Az elõzõleg felsorolt sok
szép dolog mellett meg kell
jegyeznem, hogy van javítani
való néhány diák neveltségi
szintjének és szorgalmának
emelésében.
Az iskola mindig az ifjúság
nevelésének legfontosabb
színtere volt.
„Die Schule ist und bleibt
ein Politikum” azaz „Az iskola közügy”, mondta Mária Terézia 1777-ben, ez ma is igaz.
Napjainkban az oktatási
rendszer változások elõtt áll.
Mint tudjuk hazánkban évek
óta folyamatosan csökken a
lélekszám. Falunkban is érvényesül ez a tendencia. Egyre kevesebb a gyerek, ez befolyással van az iskola mûködésére is. Az 1995-ös oktatási törvény 2006-os módosítása újra szabályozza a intézmények finanszírozási rendszerét. Ez a törvény 2007
õszétõl lép életbe. A törvény
végrehajtásának menete még
nem eldöntött, ezért késõbb
visszatérünk erre a témára.
Bármilyen intézkedési terv
születik is, az iskolának meg
kell újulnia, vonzóvá kell
válnia a környék gyermeket
nevelõ lakossága számára,
figyelembe véve a kor követelményeit.
A nevelõk, szülõk és a
fenntartók közössége azon
fáradozik, hogy az iskola jó
legyen községünkben és egyre jobb. Horton kb. 230 éve
van iskola és lesz is mindig.
T.A.É.
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Könyvtári kedvcsináló
„Azok a könyvek, melyek a
könyvtárak polcain szunnyadnak, még nem készek; vázlatosak, magukban semmi értelmük. Ahhoz, hogy értelmet
kapjanak, te kellesz olvasó!”
(Kosztolányi Dezsõ)
Szeretettel várunk mindenkit a
horti Községi Könyvtárba, mely
gyönyörû termeivel igazán
méltó lakhelyéül szolgál a
kultúrának, ahol a könyvek és a
többi dokumentum már sok-

sok embert „elvarázsoltak”:
nyújtottak vigaszt, osztoztak
örömben és bánatban, tanítottak, szórakoztattak.
Sokan átélték már azt a csodát,
amit a könyvtár nyújthat nekünk, de még vannak, akik
nem. Elõttük szeretnénk ezzel
a néhány sorral megnyitni a
kaput és mindenkit beinvitálni
egy kis idõre, hiszen mindenkit
várunk és hívunk! Kérem fogadják el a meghívásunkat!

Nyitva tartásunk és
elérhetõségeink:
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök:
Péntek:

13-19
8-12, 13-17
8-12, 13-17
8-12, 13-19

Cím: Községi Könyvtár
3014 Hort, Szabadság tér
23/a.
Telefon: 06-37-378-145
E-mail:
hortikon@konyvtarhort.koznet.hu

Szolgáltatásaink:
• Kéthetente frissülõ állomány, közel 20000 db dokumentum várja az olvasókat,
melyeket 3 hétre kölcsönzünk!
• Folyóirataink széles körben nyújtanak tájékoztatást
az aktualitásokról, továbbá a
sport, mûvészet, hobby, politika, gazdaság és irodalom
témakörökben.
• A legújabb jogszabályok
és törvények teljes szövegû
hozzáférését biztosítjuk a
Magyar Közlöny által, melynél a tájékozódásban segít a
könyvtáros.
• Gondolunk azon lakosokra is, akik szemproblémák
miatt nem látogatták eddig a
könyvtárat: részükre az ún.
Öregbetûs könyveket és a
Hangoskönyveket ajánljuk!
(Öregbetûs könyv: nagy,
jól látható betûvel írt könyv.
Hangoskönyv: egy vagy több
színész olvassa fel a könyvet,
melyet CD lemezre rögzítenek. Tehát ezt „csak” hallgatni kell!)
• A könyvtárközi kölcsönzés által lehetõséget biztosítunk az olvasónak, hogy a
horti könyvtár állományából
hiányzó mûveket is megkaphassa azáltal, hogy a Községi
Könyvtár csatlakozott az

Ifjúsági élet
Horton, az ifjúsági élet felélénkítése is fontos kérdéssé
vált. Évek óta nem voltak
olyan programok, amik valóban a faluban tartották volna a
szórakozni vágyókat. Általánossá vált, hogy a fiatalokat a
helyi kocsmákban találhatjuk
meg, illetve az utcákon. Ezen
változtatni szeretnénk. Néhány fiatal összefogásával és
ötleteivel létre hozhatunk
programokat, valamint egy
„szervezõ csapatot”. Az elsõ
és egyben legnépszerûbb ötlet,
a havonta megrendezésre kerülõ zártkörû disco volt. Ilyen
program, február 3-án, a jelenlegi klubhelyiségben, problémamentesen már le is zajlott.
Sokan kivettük a részünket a

Országos Dokumentumellátási Rendszerhez.
• 2006. októberétõl a horti
képviselõ-testületi ülések
jegyzõkönyveinek elektronikus formában történõ hozzáférését biztosítjuk.
• Tájékoztatást nyújtunk a
katalógusok használatáról,
könyvtárhasználatról, óvodai
és iskolai foglalkozásokat
tartunk a témában.
• Segítséget nyújtunk az
interneten elérhetõ adatbázisok és a különbözõ tájékozódást elõsegítõ honlapok
használatában.
• Könyvtárunkban több
mint egy éve mûködik EMagyarország pont. Így
jelenleg 4 gépen lehet ADSL
minõségben, alacsony áron
használni az internetet!
• Nagy érdeklõdésre tart
számot nyaranta a falunap

keretén belül szervezett Kézmûves-udvar, ahol különbözõ kézmûves techikákat tanítanak nekünk azok a horti
és Horthoz kötõdõ emberek,
akikre fontos, hogy odafigyeljünk, hiszen örömmel és
önzetlenül tanítanak minket
olyan mesterségekre, amirõl a
fiatalabbak már csak hallottak.
• A nyári szünetben tartalmas kikapcsolódást nyújtunk
a nagycsoportos óvodásoktól
kezdve egészen a középiskolás korosztályig: hagyományõrzõ tecnhikák mellett az
újdonságokra is megtanítjuk
õket, közben pedig a sok-sok
játék és nevetés teszi igazán
jó hangulatúvá a nyarat! A
tavaszi és téli szünetben az
ünnepkörökhöz kapcsolódó
foglalkozásokat tartunk minden érdeklõdõ részére.
Cs. K. B.

szervezésben, így az is nyilvánvalóvá vált, hogy kikre lehet
igazán számítani. Nekik ezúton
is köszönöm a részvételüket.
A további hasonló rendezvényekre, a következõ program megrendezése után, már
csak Klub-kártyával lehet belépni! Ezt még a márciusi
összejövetel alkalmával osztunk, utána azonban már
nem. A bevételbõl a biztonsági õr költségeit fedezzük,
illetve kisebb technikai eszközöket vásárolunk.
A programok szervezésének
nagy része, még elõttünk áll.
Ilyen például, az alkalomszerûen tartandó „mozi”. Ehhez
egy projektor áll rendelkezésünkre, valamint a mûvelõdési
ház saját hangtechnikája.
Néhány zenekedvelõ, hangszeren játszani tudó fiatal

pedig, szívesen mutatná be
tudását, zenekarával, „bandájával”. Ez a lehetõség is él.
Egyéb mûvészeti ágban tehetséges fiatalok igényei is
megvalósulhatnak, például a
rajz és festmény kiállítás.
A számítógépes, hálózati
játék (LAN) is érdeklõdést
váltott ki. Igaz az elsõ ilyen
program alkalmával nagyon
kevesen gyûltünk össze, de
így is jól éreztük magunkat.
Szeretnénk elérni azt, hogy
saját klubhelyiségünk legyen,
ahol csak a fiatalság programjai zajlanának. Erre már
megfelelõ helyiség is rendelkezésre áll, bár felújításra
szorul. A fiatalok összefogásával a felújítás költségei csökkenhetnek, ezért szeretnénk,
ha minél többen segítenének
majd ebben is.
(K. Á.)
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Beszélgetés a
kanonok úrral
Szemerkélõ esõben keresem
a csányi templom környékén
a plébánia épületét. Körbejárom a templomot. Egy kisgyerekkel találkozom, akitõl
megkérdezem melyik épület
itt a plébánia, de sajnos nem
tudja! Tovább keresgélve
végre jön egy idõs néni, õ
majd tudja… Így is van! De a
plébános Horton lakik - adja
tudtomra - ide csak átjár misézni, temetni, esketni. Megköszönöm az információt, és
megyek a plébánia felé. Én
tudom, hogy itt lakik Somodi János kanonok úr, hiszen vele beszéltünk meg egy
találkozót, ide Csányra.
Bemegyek a plébániára,
ami nem egy megszokott
egyházi hivatal, „paplak” benyomását kelti, hanem egy
családi házét. Kanonok úr
fogad, és mondom a történetet, hogyan találtam ide.
Mutatja a szomszéd épületet,
ami már hasonlít a régi plébániák emlékeimben élõ képére. Az volt a régi, de eladták és helyette megvették
ezt a szomszédos lakóházat.
Bemegyünk. Szépen kifestett 3-4 szobás tiszta, egyszerûen berendezett helyiségben találjuk magunkat. Berendezése kissé hiányos, de
ami kell, minden megvan.
Leülünk az irodában, ahol a
XX. század elejérõl származó
polcokon hatalmas könyvek,
régi iratok sorakoznak.
A gyöngyösi plébániáról
kapták ajándékba a bútorokat - tudom meg a kanonok úrtól.
- Miért lakik Csányon, és
hogyan érzi itt magát? - teszem fel elsõ kérdésem.
- Tizenkét éve vagyok a község plébánosa, ismerem az embereket és jól érzem itt magam. Az ok, amiért itt lakom,
hogy a horti plébánia átépítésre kerül. A tetõteret beépítjük
és az épülethez egy ifjúsági termet építünk. Tehát a további-

akban mint plébánia és közösségi ház fog funkcionálni.
Az épület földszintjén lesz
a hivatal, itt kerül kialakításra
a plébánosi lakás: hálószoba,
nappali, konyha, fürdõszoba,
mellékhelyiségek. A földszinten lesz még egy nagy tanácsterem, ami társalgóként
is mûködhet.
Az emeleten ének-zene terem, valamint könyvtár és
nappali található. A plébánosi lakás fölött 3 szobát alakítunk ki társalgóval, vizesblokkal a plébánia vendégei
számára. A hozzáépített bõvítmény az ifjúsági terem ahogy neve is mutatja - gyerekek és fiatalok részére épül.
Itt a fiatalok zenét hallgathatnak, TV-t nézhetnek és
játszhatnak is, amit a terem
teljes audiovizuális felszereltsége biztosít.
Lesz egy félig nyitott udvarrész is, ahol lehet pingpongozni, nyáron kiülni és
beszélgetni.
- Mikor kezdõdnek a munkák és meddig tartanak?
- Az építkezés szervezési
munkái már egy éve elkezdõdtek. Maga az építkezés
március elején kezdõdik, és
október 31-e az épület átadásának határideje.
- Kik szervezik az építkezést?
- Tóth Ferenc és én.
- Amíg tart a plébánia átépítése, hol lehet a hivatalos ügyeket intézni?
- A templom hittan termét
alakítottuk át irodává, ahol a
szokásos idõpontban tartjuk
az ügyfélfogadást. A Bajcsy
Zsilinszky út felõli oldalról
megközelíthetõ a templom
oldalsó ajtaján át.
- Ki a kivitelezõ?
- Három cég jelentkezett a
kivitelezési feladatokra, végül
egy egri építési irodát bíztunk meg a munka elvégzésével.
folyt. a 6. old

A közösségi ház terve
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Beszélgetés a kanonok úrral
folyt. az 5. old
- Mennyibe kerül ez a beruházás, és honnan van rá pénz?
- Az összes költség kb. 80
millió forint lesz. Az egész
építkezést egy külföldi örökségi adományból finanszírozzuk. A hortiak ezt az épületet teljes mértékben ingyen
kapják. Az épületrõl több
kép is látható az interneten, a
plébánia honlapján:
(www. hortplebania.hu).
A közösségi házat Boldog
Batthyány Strattman Lászlóról nevezzük el, akinek
szobra díszíti majd az utcai
homlokzatot.
- Milyen közösségek, csoportok mûködnek most a községben az egyház szervezésében?
- Ifjúsági énekkar, ifjúsági
hittancsoport, rózsafüzér
társulatok, Jézus szíve imatársulás, Szent Mónika imaközösség, Katolikus Fórum,
melyet én vezetek a Községi
Könyvtárban.
A közösségi házban három
csoport rendezhet összejövetelt egyszerre anélkül, hogy
egymást zavarnak. A ház
É R D E K E S

befogadó képessége kb. 100
fõ lesz.
- Milyen események lesznek
a közeljövõben az egyház életében?
- Hamvazó szerdával elkezdõdött a nagyböjti idõszak, készülünk a húsvéti
ünnepekre, majd Pünkösdre,
a templombúcsúra.
A negyedikes tanulókat elsõáldozásra készítjük fel, és
az idén a nyolcadik osztályosoknak bérmálás is lesz.
- Köszönöm kanonok úrnak, hogy tájékoztatta a Krónika olvasóit az egyházi élet
eseményeirõl és az épülõ
közösségi házról.
Következõ számunkban
tervezzük:
- A februári önkormányzati ülésen a képviselõk beszámolót hallgatnak meg a
temetõ fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatban.
Errõl a témáról szeretnénk
részletesen értesíteni a tisztelt olvasókat, valamint az
aktuális egyházi hírekrõl is
beszámolunk.

FELNÕTTEKNEK AJÁNLOM
KRIMI
MARTINA COLE
Hatalom
Megérkezett a várva várt új
„Cole” könyv! A szókimondásáról ismert írónõ legújabb
regénye egy testvérpár szövevényes szerelmi kalandjait
mutatja be, gazdagon átszõve
a bûnözõ életmód minden
megszokott kellékével. A hatalmas rajongótábor mellett
biztosan lesznek, akik most
ismerkednek meg a méltán
világhírûvé vált írónõ lebilincselõ stílusával. Számukra
csak annyit ígérhetek, hogy
aki a krimit szereti, az le sem
tudja majd tenni a könyvet!

GYEREKEKNEK AJÁNLOM
GERONIMO STILTON
A kalózmacskák hajója
Gyerekek, van, aki még nem
ismeri Geronimót? Akkor
bemutatom nektek!
Az Egérbenemjárta-óceán
kellõs közepén található Egérsziget. Ez a sziget jókora sajtszeletre emlékeztet és itt különleges védelmet élveznek a
rágcsálók. A fõvárosa Rágcsália. Itt lakik Geronimo
Stilton és õ a fõszerkesztõje a
Rágcsáló Hírek címû napilapnak. Az õ kalandjait olvashatjuk, amelyek igazán különlegesek és mulatságosak!
Ha nem hiszitek, olvassatok
utána!

F.B.

P E R C E K

Tudta-e?
Bíró László József
Magyar feltaláló. A golyóstollat az 1931-es Budapesti
Vásáron mutatta be. Õ az,
akirõl a britek biro-pennek, a
franciák bironnak hívják a
legelterjedtebb írószert.
Sikeres festõ, szobrász, jónevû újságíró volt.

Rigó János
Népszerû sütemény, kedvelt
édesség a Rigó Jancsi, amely
egy hajdani cigányprímás
szomorú történetét õrzi. Tanult, népszerû, neves zenész
volt. Tanult és muzsikált
Londonban, Párizsban. 1895ben egy amerikai milliomos
lányát - aki a belga herceg felesége volt - elcsábította, majd

késõbb feleségül vette Párizsban és a róla elnevezett
süteménnyel kedveskedett a
nászútjukon. 10 év után elváltak. A zenész Kairóban,
Szentpétervárott, Buenos
Airesben, osztrák és skandináv városokban is megfordult. Élete utolsó éveit
Amerikában töltötte, ahol
egyre kevésbé volt sikeres.

Ismeretlenül, szegényen halt
meg 1927-ben egyesek szerint Amerikában, mások szerint Magyarországon. Emlékét a sütemény õrzi.

MÛVELÕDÉSTÖRTÉNET,
IGAZTÖRTÉNETEK
Hogyan éljünk túl vámpírokat és diktátorokat? : 21
történet a XXI. századból
„Szórakoztatás és történelem
- már az ötlet is szentségtörésnek tûnt” - vallja az elõszóban Kotroczó Róbert, az RTL
Klub mûsorán késõ esténként
futó sorozat egyik értelmi
szerzõje. Ám ennek ellenére
(vagy tán épp ezért) habozás
nélkül készíteni kezdték a
szériát, amelyet maguk az
alkotók illetnek a „történelmi
bulvár” jelzõvel, és amely
olyan, várhatóan nagy érdeklõdésre számot tartó témákat,
sztorikat mutat be, amik pont
a „vakfoltban” helyezkednek
el, tehát a közelmúlt hanyagolt, érdektelennek tûnõ szakaszában. A kötet stílusosan
huszonegy ilyen, a televízióban már vetített mûsor írásos
változatát tartalmazza. A bemutatott esetek között találjuk Lugosi Béla, Szeleczky
Zita, Karády Katalin, Déry
Sári vagy épp Major Tamás
történetét, a bányász- és traktoristanõket, Kádár János aszszonyait, Rákosi Mátyás utolsó éveit bemutató anyagot,
valamint olvashatunk a náci
Németország mûvészetérõl, a
forint hiper-inflációjáról és az
egykori Merkúr telephely
sorsáról. A szöveget feketefehér fényképek egészítik ki.
Cs. K. B.
***
Az ajánlásban szereplõ könyvek megtalálhatóak a horti
Községi Könyvtárban!

R E J T V È N Y
Felnõtteknek
Helyezze el az alábbi szavakat betûcsoportokat az ábrában! Ha ügyesen kombinál,
minden szónak talál helyet.
(A kezdést megkönnyítendõ,
az egyik szót elõre bírtuk. )
Melyik szó kerül a kerettel jelölt helyre?

Költõt keresünk

Gyerekeknek

Keressük az alábbi versidézet költõjét, akinek vezetékneve a rejtvényábra
középsõ oszlopában akkor jelenik meg, ha a szomszédos ábra betûibõl kiraksz
egy-egy értelmes szót, és beírod az üres ábra azonos soraiban Ki a költõ?
„Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom.”
M.P.O.

2 betûs: AJ, ÉC, FS, HM,
JI,KP,NÕ,PI
3 betûs: ÁRÁ, CÍM,FIN,
FÚL,IGA,KAP,LOM,
NRT,PAN,TÓT,ZAJ
4 betûs: ANYÓ, FÁNK,
ITEM, OLAJ, ÕSZI, RIZS.
5 betûs: SÍRRI, SORÁN,
TUDAT, ZSUGA
6 betûs: KIUTAL, ZRÍNYI
7 betûs: ÁNTALAG,
LEPTIKA, ORNÁTUS,
PRÉSHÁZ.
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Beküldési határidõ: 2007 április 13. A megfejtõk között értékes könyveket sorsolunk ki. Beküldendõ: Csak a megfejtés. A
borítékra rá kell írni „GYEREK” „FELNÕTT” Beküldési cím: Községi Könyvtár, 3014 Hort, Szabadság tér 23/a., illetve lezárt
borítékban címmel ellátva személyesen is le lehet adni. A nyerteseket levélben értesítjük!
I. évfolyam 1. szám – 2007. március 8. – k r ó n i k a

Anyakönyvi hírek
2006
ELHUNYTAK:
1. Krecskó Jánosné
2. Czibolya Mihály Zoltán
3. Sisa Ferencné
4. Simon László
5. Gábor József
6. Kerek Dávid
7. Ágoston Mihályné
8. Tóth László István
9. Nagy Dávidné
10. Ambruzs János
11. Dávid Józsefné
12. Rendik Lajosné
13. Ágoston Mátyásné
14. Sisa Jánosné
15. Bukát János
16. Molnár Mihály
17. Nagy János
18. Erdélyi Géza
19. Varga Mihályné
20. Benke Lajosné
21. Füzesséry Károly
22. Tóbiás Jánosné
23. Hartyányi Istvánné
24. Csontos Jánosné
25. Tóth Béláné
26. Erdélyi Jánosné

27. Kovács Béláné
28. Czibolya Sándorné
29. Szmatana József
30. Szaniszló Béla
31. Monoki Lajos
32. Gyõri Istvánné
33. Csuka András
34. Balogh János
35. Vigh Istvánné
36. Erdélyi Béláné
37. Srei Istvánné
38. Jámbor Andrásné
39. Tõsér Sándorné
40. Lövei Istvánné
41. Nagy Mihályné
42. Tóvaj János
43. Csábi Józsefné
44. Németh János
45. Burda Gergelyné
46. Erdélyi Ferencné
47. Maksa István János
48. Juhász Gézáné
49. Vadászi Jánosné
50. Kiss Istvánné
51. Simon Lászlóné
52. Simon Andrásné

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
1. Csábi Melinda - Varga Zsolt
2. Dr. Sütõ Katalin - Puskás Tibor
3. Vasas Edina - Urbán László
4. André Katalin - Tóth Krisztián
5. Horváth Ágnes - Méhész András
6. Füredi Katalin - Dávid Zoltán László
SZÜLETÉSEK:
1. Erdélyi Arnold
2. Ármány Patrik
3. Szabó Kristóf
4. Somogyi Zoltán
5. Káposzta Bence Zoltán
6. Trecska Blandina Hanna
7. Patarcsity Viktória
8. Kecskés Ádám
9. Varga Vivien Panna
10. Aleva Dalma Csilla
11. Lõrinc Nóra
12. Polyák Fanni
13. Litkei Dorina

14. Csontos Dorina
15. Kokovai Noel Patrik
16. Németh Fanni Virág
17. Hegedûs Míra
18. Lapu Veronika
19. Kaszics Tamás
20. Tolmácsi Krisztina
21. Mészáros József Patrik
22. Tóth Mercédesz
23. Balog Hedvig
24. Kanzler Kornél
25. Csaba Dávid

2007
HALÁLESETEK 2007. Január 01-tõl:
1. Hajdú Nándor Lászlóné 2007. január 21.
2. Oroszi István 2007. január 25.
3. László Sándor 2007. január 22.
4. Bukát Jánosné 2007. február 05.
5. Sisa Istvánné 2007. február 09.

HÍREK
GÉPJÁRMÛ ÉRTÉKESÍTÉS
Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy a 35/2000.
(XI. 30.) BM rendelet alapján
a gépjármû értékesítése esetén az eladónak (is!) 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van az Okmányiroda felé! Amennyiben a
gépjármû értékesítése esetén
sem az eladó, sem a vevõ nem
tesz
eleget
bejelentési
kötelezettségének, a Gjt.
alapján a bejelentés évének
utolsó napjáig az eladó marad az adó alanya.
VÍZDÍJ
2007. január 1-jétõl Hort
Község Közigazgatási területén a Heves Megyei Vízmû
Zrt által végzett közüzemi
szolgáltatások díja az alábbiak szerint módosult:
Ivóvíz szolgáltatás nettó
díja: 199.00 Ft/m3, bruttó
díja: 238.80 Ft/m3
Csatornamû használat nettó díja: 166.00 Ft/m3, bruttó
díja: 199.20 Ft/m3
ÚJ HÁZIORVOS AZ
I. SZÁMÚ KÖRZETBEN
2007. 03. 01-jétõl az I. számú
háziorvosi rendelõben Dr.
Szabó József háziorvos munkáját Dr. Nagy Tamás háziorvos veszi át.
Dr. Nagy Tamás 2006. év
végén benyújtotta Hort
Község Önkormányzata felé
háziorvosi praxis elnyerése
iránti pályázatát, melyet a
Hort Község Önkormányzatának Egészségügyi Szociális Bizottsága megtárgyalt,
és javasolta a Képviselõ-testület felé a pályázat elfogadását. A Képviselõ-testület
év elején fogadta el a pályázatot.
Dr. Nagy Tamás jelenleg
Heves városban dolgozik
háziorvosként.
Debrecenben szerezte orvosi diplomáját, majd késõbb
csecsemõ-és gyermekgyógyászatból, házi-orvostanból, üzemorvostanból szakvizsgázott.

HÁZASSÉGKÖTÉSEK: –
SZÜLETÉSEK 2007. évben
1. Rózsa Dömötör 2007. 01. 16.
2. Magyar Luca 2007. 01. 19.
Az adatok 2007. február 9-én kerültek lezárásra.

INGYENES HIRDETÉSI LEHETÕSÉG
Szívesen vesszük, ha a helyi vállalkozók rövid, tömör
bemutatkozó hirdetéseket küldenek szerkesztõségünkbe! E-mail címünk: hortikon@konyvtar-hort.koznet.hu,
illetve személyesen a Községi Könyvtárban fogadjuk írásaikat.
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2006. ÉVI INGYENES
KOLESZTERIN-,
VÉRNYOMÁS-, ÉS
VÉRCUKOR-MÉRÉSI
KAMPÁNY HORT
KÖZSÉGBEN
Dr. Szabó József és Dr. Sütõ
József háziorvosok ingyenes
koleszterin-, vérnyomás-, és

vércukor-mérési kampányt
végeztek 2006. év õszén.
A szûrés célja: a súlyos, panaszt nem okozó szív-, és érrendszeri kockázati tényezõk felismerése. A szûrésre
elsõsorban az egészséges, az
utóbbi évben nem vizsgált 30
év felettieket várták. A
vércukor méréséhez szükséges tesztcsíkot Hort Község
Önkormányzata biztosította. A vizsgálatokra rendelési
idõben került sor. A két körzetben összesen 125 fõ 30 és
70 év közötti lakos jelent
meg. A szûrés eredményeként 25 fõnél kellett további
gyógyszeres kezelést, vagy
teljes körû laboratóriumi
vizsgálatot elvégezni.
ISKOLAI BEIRATKOZÁS
Az Általános Iskolába a
beiratkozás március 19-én és
20-án lesz.
HELYTÖRTÉNETI
GYÛJTEMÉNY
A Községi Könyvtár szeretne létrehozni egy helytörténeti gyûjteményt, ahol azokat a tárgyi emlékeket gyûjtjük, amelyek Horthoz kötõdnek, illetve az elmúlt korokat idézik.
Kérjük kedves lakosainkat,
hogy ha van olyan tárgy
(használati eszköz, fénykép
stb.), amit ezzel kapcsolatban szívesen felajánlanának
vagy letétbe adnának a készülõ helytörténeti gyûjtemény javára, akkor személyesen keressék fel a Községi
Könyvtárat, vagy érdeklõdjenek telefonon (tel.:378145)! Segítségüket elõre is
nagyon köszönjük!
ÜDÜLÉSI CSEKK
Értesítjük kedves lakosainkat,
hogy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány három kategóriában írta ki a 2007-es évi pályázatait: nyugdíjasok, fogyatékosok és szakiskolai tanulók
részére. További információ a
www.udulesicsekk.hu internetes oldalon és a Községi
Könyvtárban kérhetõ személyesen vagy telefonon. A pályázatok beadási határideje
2007. április 30.
RENDÕRSÉG
A község rendõri felügyeletét 2006. december 30-tól
Pauer István és Rusznyák
István látják el.

KATOLIKUS FÓRUM
2007. március 22-én 17.00
órakor kezdõdik a soron következõ Katolikus Fórum a
Községi Könyvtárban. Mindenkit szeretettel várunk!
A 9/2007. (II. 15.) EüM rendelet szerint fõ változás:
- A február 15-e után felírt
vények, receptek érvényességi ideje 90 nap.
- Több havi gyógyszert,
legfeljebb 3 havit fel lehet
íratni tartós betegség esetén,
ha a betegek nyilatkoznak
errõl az orvosnál.
- Rendkívüli esetben, ha az
életkörülmények nem teszik
lehetõvé a havi gyógyszerek
felírását, tartós betegség esetén egy évre felírhatja a
gyógyszereket az orvos.
MÁRCIUS 15-EI ÜNNEPSÉG
Községünk március 15-ei
ünnepsége március 14-én 14
órakor kezdõdik a Polgármesteri Hivatal elõtt.
ÜGYVÉDI FOGADÓÓRA
A Polgármesteri Hivatal
nagytermében minden hónap páros hétfõin 16 órától
ügyvédi fogadóóra lesz. Márciusban 12-én és 26-án. Áprilisban 10-én (Húsvét miatt
ez keddi nap), és 23-án. Májusban 7-én és 21-én.
TAVASZI HITELAKCIÓ A
TAKARÉKSZÖVETKEZETBEN
•Szabadfelhasználású-, jelzálog-, építési hitelek
•Lakásépítési kedvezmény
•Fészekrakó program elemei,
fiatalok kölcsönéhez:
- állami kezességvállalás
- otthonteremtési támogatás
•Köztisztviselõk állami kezességvállalása
•Devizahitelek
Akár kezes nélkül is!
Gyors ügyintézés, rugalmas
futamidõ megállapítás.
Kiemelkedõ betétlekötési
ajánlatunk 10% (újonnan elhelyezett betétekre), 2 hónapos lekötéssel, bankszámláról történõ lekötés esetén.
Ingyenes bankszámlanyitás!
Információkért, részletekért
kérjük keresse a takarékszövetkezetünket! Az ön bankja, a mi takarékunk!
OLVASÓI LEVELEK
Örömmel fogadunk jószándékú olvasói leveleket, cikkeket, melyek leadhatók a
Községi Könyvtárban személyesen és e-mailben is (ho
rtikon@konyvtar-hort.koz
net.hu).

k r ó n i k a – Hort Község Önkormányzatának hivatalos kiadványa • Kiadó: Hort Község Önkormányzata •
Felelõs Kiadó: Kerek Oszkár, polgármester • Szerkeszti a szerkesztõbizottság • Felelõs szerkesztõ: Cseh Katalin
(hortikon@konyvtar-hort.hoznet.hu) • Fõszerkesztõ: Piroska Csabáné • Arculat és oldalszerkesztés: Garamond
Grafikai Mûhely Bt. (garamond.bt @freemail.hu) • Nyomda: Juhászprint 2003 Kft. Hatvan (info@juhaszprint2003.hu)
• Megjelent 1000 példányban • 2007
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VIZITDÍJ MÉRTÉKE
Rövid tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni, hogy tisztán lássák kedves lakosaink
mikor és mennyi vizitdíjat
kell fizetni.
300 forint:
- Háziorvosi ellátás és járóbeteg-szakellátás esetén alkalmanként, illetve fekvõbeteg-szakellátásban naponta
600 forint:
- Annak, aki háziorvosi ellátást saját kezdeményezésre
nem a rendelõben vesz igénybe.
- Annak, aki az ellátást nem
annál a háziorvosnál veszi
igénybe, amely a tartózkodási hely szerinti területi ellátásra kötelezett vagy amelyikhez be van jelentkezve.
- Annak, aki járóbetegszakellátás igénybevételekor
azt más egészségügyi szolgáltatónál veszi igénybe, mint
amelynél a beutaló orvosa azt
kezdeményezte.
- Annak, aki beutaló köteles járóbeteg-szakellátást
beutaló nélkül vesz igénybe.
1000 forint:
- Aki ügyeleti ellátást vesz
igénybe, de az igénybevételét
nem indokolja sürgõs szükség.
Nem kell kórházi napidíjat
fizetni fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért, ha valaki az adott
naptári évben az általa igénybe
vett fekvõbeteg-gyógyintézeti
ellátásokért összesen már 20
napnyi napidíjat fizetett.
Nem kell vizitdíjat, illetõleg kórházi napidíjat fizetni, ha
a) ha az ellátás kötelezõ járványügyi intézkedés során,
b) ha az ellátás katasztrófaegészségügyi ellátás részét
képezi,
c) ha az ellátás során külön
jogszabályban meghatározott
népegészségügyi célú, célzott
szûrõvizsgálatot vesz igénybe,
d) ha az ellátás terhesgondozás, illetõleg szülés és
gyermekágyas anya gondozásának részét képezi,
e) az ellátás igénybevéte-

lekor a 18. életévét még nem
töltötte be,
f) tartós orvosi kezelés esetén:
- rosszindulatú daganatos
megbetegedésekben szenvedõ
betegek oki és tüneti kezelése;
- vesebetegek dialízis kezelése és az azzal összefüggõ vizsgálatok;
- a véralvadás rendszerének
veleszületett betegségeiben szenvedõk ellátása;
- véradással összefüggõ vizsgálatok;
- cukorbetegség kezelése;
- szerv- és szövetátültetés-re
várók, valamint szerv- és szövetátültetésen átesettek gondozása;
- HIV fertõzés és AIDS betegség kezelése;
- szkizofrénia, szkizoaffektív
pszichózis, súlyos depresszió,
súlyos bipoláris szindróma
kórképek kezelése.
g) sürgõs szükség esetén
nyújtott külön jogszabály
szerinti ellátásokért,
h) az ellátás igénybevétele
során a biztosított elhalálozott.
Amennyiben a tartós betegség kezelése során egyéb nem tartós - betegség kezelésére is sor kerül, akkor
nem kell vizitdíjat fizetni,
ha az orvoshoz fordulás
indoka elsõdlegesen a tartós
betegség kezelése volt.
Vizitdíj visszaigénylése:
Amennyiben valaki nyugtával, illetõleg számlával igazolja, hogy az adott naptári
évben általa igénybe vett
háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is),
illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat (nem emeltösszegû) legalább már 20-20
alkalommal fizetett, a 20
alkalom feletti ellátások után
fizetett vizitdíjak összegét a
Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézõjénél költségés illetékmentesen visszaigényelheti a tárgyévet követõ 60 napon belül.

Terefere Hölgyek Köre
2006 õszén arra gondoltam,
hogy felkeresek néhány korombeli (frissnyugdíjas) hölgyet, és megpróbálom invitálni õket egy kis mozgásra
községünk tornatermébe.
Nem nagy létszámú, de
lelkes kis csapat verõdött
össze. Hétfõn esténként kifáradásig lógunk a bordásfalon, ütjük, dobjuk, rúgjuk a
labdát és végezzük az Erdélyi
László tanár úr által részünkre összeállított és korunknak
megfelelõ tornagyakorlatokat. Ezúton is megköszönjük készséges segítségét.
Már nyár folyamán elterveztük Baloghné Katikával és
Vargáné Ilonkával, hogy
megszervezünk egy asszonykört a mi korosztályunk
számára. 2006. december 7én meg is alakultunk. Kevés
kivétellel ugyanazon személyek lettek a kör tagjai, akik a
tornászcsapatot alkotják.
Javasoltam, hogy Majer
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pedig alig várom a tesi órákat. A tornateremben nagyon sokat játszunk, labdázunk, erõsítjük magunkat a
bordás falon. Másik kedvencem, amikor a számítógép
elõtt megmutathatom a
többieknek, amit otthon
ellesek a tesómtól. (Otthon a
tesóm meg apukám ritkán
engednek játszani a számítógépen.) A suliban nagyon

ramokat tervez. Összejöveteleink témáját közösen határozzuk meg. Arra törekszünk, hogy tartalmas és
ugyanakkor szórakoztató kikapcsolódásban legyen részünk minden alkalommal.
Én azt szeretném, ha erre a
kezdeti idõszakra, sok - sok
év múlva - mindannyian -,
nagyon sok kellemes élmény
birtokában tekinthetnénk
vissza, és még akkor is lendülettel terveznénk a Terefere Hölgyek Köre programjait.
Molnár Istvánné

Ó boldog farsangi idõ…
A munkás hétköznapok mellett az ünnepek mindig is
fontos szerepet töltöttek be
népünk életében. Erõt adtak
a következõ idõszak erõt próbáló szakaszához. Így fontos
szerep jutott a tavaszi munkákat megelõzõ idõszaknak,
a farsangnak is.
A régi farsangi játékokra
mûsoros estével készültek. Kinyitották képzeletbeli emlékkönyvüket, megjelenítették a
fonóbeli estéket, mely alkalom volt a lányok-fiúk ismerkedésére. Egy vidám monológ
bemutatta, hogy válogatott a
kislány a kérõkben. Jót kacagtunk a dramatizált népmesén,
láthattuk, hogy Csutoránénak
ezen a farsangon sem sikerült
férjhez adni 3 pösze lányát.
Bár a történet nem jellemzõ,

Sziasztok, kedves horti Nénik és Bácsik!

Én egy horti kis NEBULÓ
vagyok (a nevem most nem
érdekes), és a horti Általános
Iskola 1. osztályába járok.
Már megtanultam nagyon
sok betût, (láthatjátok, már
fogalmazni is tudok), össze
tudok adni néhány számot.
Ezt mind itt tanultam a tanító nénik segítségével. Izgága vagyok, de õk türelmesen viszonyulnak hozzám,

Istvánnét, kérjük fel a csoport vezetésére, amit Õ nagy
örömünkre el is elfogadott.
Nevet csak késõbb választottunk, mivel névgyûjtési
akcióba kezdtünk. A sok
ötletes és jól hangzó javaslat
közül - nagytöbbségi szavazattal -, a „Terefere Hölgyek
Köre” név mellett döntöttünk, ekkor már 16 fõvel.
Mint a név is mutatja ez a
kis csapat, kulturális-, egészséges életmód-, hagyományõrzõ-, aktuális és napi eseményekrõl beszélgetõ-, színházlátogató-, kiránduló prog-

klassz az új DVD
lejátszónk, videónk, a tévénk, valamint a hifink.
(Szombaton az
osztálybulin nagyon jól szólt,
kár, hogy csak
gyors számokat játszottunk
le, pedig én szerettem volna
egy borulóst táncolni Lillával!) A tanító néni a múltkor
megmutatta nekünk, hogy
milyen érdekes filmeket
fogunk nézni környezet
órán. Azt is mondta, hogy
ezt sok horti néni és bácsi jó
szándéka folytán tudjuk
megnézni. Én azt gondolom,
hogy nekünk meg kell

de egy vidám jelenetnek voltunk tanúi, mely egy orvosi
rendelõben játszódott le. A
mûsor elsõ része egy fergeteges cigánytánccal fejezõdött be. Természetesen nem
maradt ki ebbõl a részbõl az
Asszonykórus vidám nótázása sem.
A mûsor második részében
is teret engedtünk a vidámságnak. Az egyes mûsorszámokat jelen napjaink körébe
fontuk, igyekeztünk bemutatni, hogy milyen fontos

szerepet játszik életünkben a
televízió.
A jelenetek, énekszámok
azt bizonyították, hogy a
magunk környezetében életkorunknak, testi és szellemi
erõnknek birtokában képesek vagyunk még mások szórakoztatására is. Még akkor
is, ha a tánc már csak bot segítségével megy.
Az est bizonyította, hogy
az életet nemcsak megélni,
de élvezni is kell!
Tánczos Istvánné

A NEBULÓ

Gyermek-, Ifjúságvédelmi- és Képességfejlesztõ Alapítvány
A 2006-os évben az 1 %-os felajánlásokból befolyt összeg:
115 971 Ft. Egyéb bevétel: 56 816 Ft.
A NEBULÓ Alapítvány 2006-ban vásárolt 7 db CDDVD lejátszós magnót, 1 db HI-FI tornyot, 1 db televíziót és 2 db videót, mely összesen 264 989 Ft-ba került. 2006.
december 31-én számlánkon található összeg: 383 540 Ft.
Köszönjük eddigi támogatásukat, és várjuk további felajánlásukat. Az alapítvány adószáma: 18585557-1-10. Számlaszáma: 62100126-15600060 (Takarékszövetkezet, Hort)
köszönni mindezt, és reméljük, hogy továbbra is
ilyen jószívûek lesztek. Én
ígérem, hogy az osztálytársaimmal becsülni fogjuk
mindezt, jól fogunk tanulni,
és adunk ötleteket arra,
hogy milyen más dolgokat

szeretnénk még az isibe. Még
egyszer köszi, gyertek el Ti is
ebbe a klassz suliba, és nézzetek meg bennünket, hogy
milyen ügyesek vagyunk.

NEBULÓ
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