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Március 15.
„Költő, dalolj hát! énekeld hazádat,
mutasd föl szívét a magas világnak!”

Fotók: STY
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ez úton szeretnénk kifejezni köszönetünket a 2011. február 26-án megtartott iskolai farsangi bál támogatóinak:
Balla család és Nagy család, Kálló
Bratkovicsné Terecskey Edit
Budai Józsefné, Erzsi óvónéni
Budai Mihályné és Budai Ildikó, Kálló
Együtt Erdőkürtért Baráti Kör
Erdőkürti Sportkör
Faluvédő-, Szépítő és Fejlesztő Egyesület
Farkasné Dudok Tünde
Grósz Mártonné
HOPKER Bt., Esztergom
Ifjúsági Klub, Erdőkürt
Jesin János
Kókai család
Koncz Ágnes, Kálló
Kondella Lászlóné, Zsuzsa néni
Krizsanyik Attila
Külkey Eszter
Mega Print Kft., Aszód
Orgoványi család
Pazsiczki Imre
Petrásné Havjár Katalin
Szülői munkaközösség
Tóth József, Erdőkürti kis kocsma
Vöröskereszt, Erdőkürt
Külön köszönet a szülői munkaközösség vezetőjének és a szülőknek a rendezvény előkészítésében és
lebonyolításában vállalt szerepükért. Köszönet illeti továbbá a nagylányokat a jegy- és tombolaárusításért, valamint a tanári kart a gyerekek felkészítéséért és a rendezvény lebonyolításáért.
Herczeg Anna
igazgató
Fotók: Havjár Zoltán

3. oldal
KÜRTÖLŐ - 2011. I. szám

Visszatekintő 2010-re
December 30-ra Nedeliczki Jancsi összetrombitálta a túrázókat. Engem Budapestről csábított
haza erre az évadzáró búcsúkirándulásra. Az idő mintegy giccses naptáron: kristálytiszta levegő, mínusz 10, és hófehérség mindenhol. Természetesen a Rózsa-kút volt a cél, megnéztük, hogy befagyotte ebben a nagy hidegben. Tizennégyen jöttünk össze, a két szélső korosztályt Németh Gabikával mi
képviseltük. Derekasan helytálltunk a négyórás menetelésben, ami – tekintve a 20 cm-es havat– nem
volt egyszerű. Megállni sem lehetett sokat, mert akkor igazán fáztunk. A kapuzáró lakatok be voltak
fagyva, még jó, hogy volt nálunk mécses, mellyel „kimelegítettük”. Amikor elértük az úti célunkat, a
hátizsákokból mindenféle kincs került elő: forralt bor, bejgli, narancs, alma, szaloncukor, gyógytea és
– urambocsá! – egy üveg pezsgő. Igazi „terülj, terülj, asztalkám” kerekedett, és nagyon-nagyon jó
kedv. Szép csendben hálát adtam, hogy a gazdasági válság kellős közepén ilyen bőséggel gondoskodtak rólunk, és hogy a természet ilyen fokú gyalázása mellett még hamisítatlan élővilág vesz körül. A
tél szépsége mindennel elkényeztetett, és ezért nekünk csak fel kellett kerekedni, és elindulni, míg a
városi népnek mennyit kell ezekért a javakért fáradozni!
A hazafelé vezető út egy kicsit hosszabbnak tűnt, lassan már alkonyodott. Akkor tudtam meg,
hogy Jancsi lemondott a túravezető posztjáról. Tudom, hogy sok a dolga, mégis sajnálom, mert nagyon kellemes volt vele kirándulni, csak annyit beszélt, amennyit kell, ismerte az egész környéket,
valamint a növény- és állatvilágot. Kizárásos alapon most Styevko Misi lett a vezetőnk, és az ő elhatározásából szombatra tettük a túrák időpontját abban a reményben, hogy a kollégiumból hazatérő
ifjúság is közénk áll. Nagyon naivak vagyunk? Mindenesetre szombatonként 2-kor a buszmegállóban
találkozunk.
Eszter néni

Fotók: STY
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Egy rendkívüli esküvő
Ökumenikus imahét volt 2011. január 16-23-ig. Mint minden évben már évek óta hétfőn este
az evangélikus testvéreknél vendégeskedtünk. Mindig elvarázsol a templom egyszerű szépsége, a barátságos fogadtatás, és amikor megszólal az énekkar, minden nagyon ünnepélyessé válik. Mindezt
csak fokozta Dániel atyánk egyedi prédikációja.
Pénteken mi vártuk viszontlátogatásra az evangélikus gyülekezetet. Ha nincs is olyan szépen
szóló énekkarunk, a gyerekeink Anikó vezetésével furulyaszólóval színesítették az istentiszteletet. Az
esperes úr igehirdetése sem volt kevésbé figyelemre méltó, miután sokat van a diákok között, az ő
életükből vett példákkal indította az igen tanúságos beszédet (végre megtudtam, mi az az online).
Amikor vége lett a liturgiának, már-már szétszéledtünk, amikor Juliska barátnőm utánam szólt, hogy
menjek vissza, mert esküvő lesz. Nem kis meglepetésemre láttam az oltárnál Haviár Jánost és párját,
mindnyájunk Böbijét díszbe öltözve, meghatottan. A régi öregek elképzelhetetlennek tartották volna
ezt, hogy vegyes házasság köttessék. Tőlük tudom, hány fiatal éltét és boldogtalanságát pecsételte
meg ez a ferde elképzelés. Sokmindenért kár, ami a múló idővel kimegy a világból, de ezért nem kár!
Nem találhattak volna pompásabb alkalmat ennek igazolására, minthogy az ökumenikus imahét végére tették a menyegzőt.
A szertartást felváltva végezte a két tisztelendő úr, körben álltak a felnőtt gyermekeik, vejeik, a
majdnem felnőtt és kiskorú unokáik. Dániel atya kifejtette, mennyire örül, hogy ennyi év után is fontosnak tartották, hogy Isten áldása is legyen a házasságukon. Majd jól ismert humorával hozzátette,
hogy itt már nincs szükség a házassághoz életviteli tanácsokra, hiszen ha 42 éve jól működik, van
esély, hogy továbbra is fog. A boldogító igen a meghatottságtól nagyon halkan szólt, és nem szégyellem, mi is megkönnyeztük őket.
Nincs más hátra, mint hogy további boldog együttélést kívánjunk az „ifjú” párnak.
Eszter néni

Köszönjük Mekis Ádám esperes úrnak és Refka Dániel atyának templomi házasságkötésünkben
végzett szolgálatát, és hogy meghitté, emlékezetessé tették ezt a nem mindennapi eseményt. Szeretettel:
Haviár János és felesége

Fotó: STY
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Tisztelt lakosság!
Az erdőkürti Önkormányzat képviselőtestülete értesíti a lakosságot, hogy 2011. március 10-i dátummal megalakította az Erdőkürt-Bér Községek Körjegyzőségét. A körjegyzőség Erdőkürt
székhellyel fog működni, a jegyző mindkét településen meghatározott időpontokban fog dolgozni. A körjegyzői állást meghirdettük, a jegyző személyéről a beérkezett pályázatok alapján 2011.
március 31-ig a két képviselőtestület közösen dönt. Eredményes
pályáztatás után hivatalosan 2011. április 1-től jelentjük be a
körjegyzőséget és a körjegyző személyét.
-----------------------------------------------Polgárőrséget szervezünk!
Megkérek minden Erdőkürtöt szerető polgárt, aki szeretne valamit tenni a helyi közbiztonság érdekében, hogy vegyen részt a
helyi Polgárőrség megszervezésében. Az önkéntes csoport megalakításával kapcsolatban szervezek megbeszélést 2011. március
19-én, szombaton este 18.00. órakor a Művelődési Házban. Férfiak és nők jelentkezését egyaránt várjuk.
-----------------------------------------------MEGHÍVÓ!
Ezennel sok szeretettel meghívom a falu lakosságát a 2011. március 25-i falugyűlésre, melyet este 18.00 órakor tartunk a Művelődési Ház nagytermében. A falugyűlés témái az októberi választások óta eltelt időszak történései településünkön. Minden erdőkürti polgár megjelenésére számítunk.
Szebenszkiné Palik Katalin, polgármester
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Sportkör történet
A Nógrád megyei Erdőkürt kis településnek számít, de lakosai nagyon szorgalmas és vendégszerető
emberek. A falu mindig is kiváló kulturális és port teljesítményekkel hívta fel magára a megye és az
ország elismerő figyelmét is. Most egy nagyon szép és felejthetetlen időszak sport teljesítményeire
emlékezünk.
A labdarúgás 1930 után indult el a faluban, és ahogy teltek az évek egyre fejlődött. Az 1950-es évek
után az erdőkürti csapatok kiváló eredményeket értek el, az állomány kitűnő játékosokból tevődött
össze. Ebből az időből került ki pl. Kárpáthy László, aki MB – I-es csapatokban (Légierő, BVSC)
játszott és a csapatok erőssége volt.
A korszak erdőkürti csapatatainak kiváló játékosai voltak:
Kreszta János
Csendes János
Petrás Gyula
Körmendi Imre
Virág József
ifj. Kapuszta István
Kapuszta Tibor

Szvetlik János
Ocskai Mihály
Faklen Pál
Kondella László
Dr. Proksza János
Budai Mihály

1970-ben kezdődött az „arany korszak”. Az akkor összeállt csapat ugyanis a falu sportszerető lakossága szemében kivívta az „aranycsapat” címet. A korszak eredményeiben komoly szerepe volt az általános iskola tanárainak is. Ebben az időszakban a labdarúgás mellett kiváló asztaliteniszezőink, sakkozóink és női kézilabdázóink is voltak.
A falu összefogásával ekkor épült a minden igényt kielégítő sportöltöző.
A labdarúgó felnőtt csapatunk 1972-ben megnyerte a járási bajnokságot, ezt követően még három
bajnoki aranyérmet szerzett. Csapataink kiválóan helyt álltak a megyei II. osztály és a megyei I. osztály rangadóin is. A bajnokságokban olyan csapatokkal vettük fel a versenyt, mint Balassagyarmat,
Szécsény, Rétság, Romhány, Pásztó, a Salgótarjáni Síküveg, a Salgótarjáni Ötvözet, Kisterenye, Palotás vagy Bercel csapatai. Ezek mögött a csapatok mögött erős támogatók álltak, míg az erdőkürti
csapat játékosainak és szurkolóinak is a zsebükbe kellett nyúlniuk, ha el akartak menni az idegenben
játszott mérkőzésekre. Vendégül láttuk a kiváló Budapesti Vasas MB I-es csapatát és a RENOVA női
labdarúgó csapatát is.
(Az oldalon Körmendi Imréné - jobb oldali, Havjár Jánosné - bal oldali fotói láthatók)
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Az „aranycsapat”

A RENOVA elleni csapat

Csapatunk részt vett az MNK-ban, ahol odáig jutottunk, hogy a Népstadionban a Szabadföld kupáért
játszhattunk volna. Ehhez hazai pályán, egy döntetlen is elég lett volna. A döntő meccsen fél tucat
gólt rúghattunk volna, a csapat mégis 1:0-ra kikapott, így ez a lehetőség meghiúsult.
A bajnoki mérkőzések mellett, a szurkolók számára kupa mérkőzőseket szerveztünk, mint pl. az Alkotmány-kupa. Ezen részt vett Vanyarc, Bercel, Kálló csapata és régi nagyjaink: Kárpáthy László, Dr.
Proksza János, Virág József erősítették a kürti csapatot.
A téli időszakokban pl. részt vettünk a romhányi terem labdarúgó bajnokságban. A harmadik helyezést értük el úgy, hogy lehetőségünk sem volt teremben edzeni.
Két szlovák csapat felajánlása révén külföldi vendégszereplésre is volt lehetőségünk. A szlovákokon
kívül Vanyarc is rész vett a kupán, a kupát viszont az erdőkürtiek hozták el.
Az erdőkürti „aranycsapat” méltó és emlékezetes tagjai voltak:
Zsíros Tibor (csapatkapitány)
Nedeliczki Mihály
Dr. Havjár János (283 rúgott góllal)
Czeba József (241 rúgott góllal)
Ocskai Pál (182 rúgott góllal)
Szabó János (69 góllal, ebből 51 fejelt)
Szádóczki Pál (31 rúgott góllal)
Holicza János (22 rúgott góllal)
Szabó Mihály
Kondella Mihály
Ocskai László
Nyári Béla

Zsíros Károly
Haviár János
Proksza János
Czeba János
Balogh Sándor
Mlinárcsek Pál
Tóth Károly
Holló Béla
Radics János
Pusztai József
Bacsa László
Havjár Mihály

És egy kép a női kézilabda csapatról is, hiszen nemcsak
focistáink nyújtottak kiváló teljesítményt.
A sportkör történetét összeállította: Mlinárcsek János
A történet bővebb változata a www.erdokurtfaluvedo.hu
honlap Sportkör lapján olvasható.
(Fotók: Mlinárcsek János - fent, Orgoványi Jánosné - lent)

Elismerés illeti azokat a
sportvezetőket is, akik munkájukkal és tudásukkal segítették a csapatokat, így pl.
Kapuszta Sámuelt, a labdarúgó sport helyi megalapítóját, vagy
id. Kapuszta István elnököt,
Tóth János edző, szakosztályvezetőt és még folytathatnánk a sort.

KÜRTÖLŐ - 2011. I. szám

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülöttek
Duhonyi Vivien
Oszolik Zsófia

2011. január 9.
2011. február 22.
Elhunytak

Faklen János
Virág Mihályné
Moravcsik József
Virág Mihály
Faklen Pál
Havjár János

1935. február 14 - 2010. december 22.
1935. október 9 - 2010. december 23.
1934. július 27 - 2011. február 8.
1932. augusztus 11 - 2011. február 9.
1963. május 19 - 2011. március 2.
1948. július 5 - 2011. március 6.

A SZELEKTÍV HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI
2011-BEN
(AZ AVE KFT. TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT)
2011. április 13.
2011. május 11.
2011. június 8.
2011. július 13.
2011. augusztus 10.
2011. szeptember 7.
2011. október 12.
2011. november 9.
2011. december 7.

KÜRTÖLŐ

Erdőkürt község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa
Alapította: Vadovics János
Szerkesztő: Havjár Zoltán
Felelős kiadó: Szebenszkiné Palik Katalin, polgármester

Megjelenik 220 példányban
Kürtölő az Interneten: www.erdokurtfaluvedo.hu

