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Iskola
Gála - június 7.
Bátran állíthatjuk, hogy amióta, úgy jóval több mint tíz éve beköltözött a falu életébe a Gála, ez lett
a mi legrangosabb kulturális eseményünk. Pedig, csak egy gyerek műsor – mondhatnánk. Mondhatjuk, de csupa arany-betűkkel. Ebben a műsorban benne van a gyerekek és a tanárok munkája – hangzik el gyakran ez a leegyszerűsített összefoglalás. Ez annál sokkal több. Együtt jelenti a készülődést, a
próbákat, a sok gyakorlást, a fellépés előtti izgulást, a szervezést és a várakozást, mert az egész falu
várja ezt az eseményt. Hogy a fellépőkön egyáltalán nem látszik az izgalom? Dehogynem. Bizony izgulnak, még Rubik Brigitta is, aki pedig gyakran és elég sok számban fellépett: „A Gála érkezése
minden gyereket örömmel tölt el, hiszen tudjuk, hogy ez az az évzáró „ünnepély” amely közelebb visz
minket a nyári szünethez! Az esemény előtt 2-3 héttel szoktuk elkezdeni a készülődést! Már akkor
izgulunk, milyen szerepet kapunk vagy mit táncolunk. Sok próbával elérjük, hogy megmutathassuk mi
igen is szépen táncolunk, és jól érezzük magunkat miközben a színpadon állunk! Ahogy egyre jobban
közeledik a Gála, egyre jobban izgulunk, hogy mit fognak
szólni a produkciónkhoz! Ami engem illet, legalább az
előadás végéig bennem van ez az izgulás! De mikor vége,
jól esik az elismerés, a taps és akkor érezzük, hogy nem
volt hiábavaló ez a sok munka és gyakorlás!” – vallja Brigitta.
Az idei műsor új elemekkel is bővült. Új és megnyerő
színfolt volt a Kreszta Ferenc tanár úr által betanított aerobik-produkció, Lajkó Anita tanárnő egyéni fellépése és a
hozzá kapcsolódó „Jáger János és barátai” zenekar bemutatkozása.
Nagyszerű, hogy ismét visszajött a hangszerek közé a
citera: „Minden azzal kezdődött, hogy megjött a Lajkó Anita tanárnő. Ő felajánlotta, hogy akinek kedve van citerázni, azt megtanítja. Hárman jelentkeztünk: Benedek Máté, Garai Áron és én. Gyorsan
fejlődtünk, így lehetőséget kaptunk, hogy a Gálán megmutassuk, mit tudunk. Nagyon izgultunk, de jól
sikerült. Örülünk, hogy most már citerázni is lehet, nem
csak furulyázni” – így Bratkovics Zoltán.
A két nyolcadikos fiú Nagy Bence és Tasnádi Norbert verbunk-összeállítása A tánc zenéje címmel zene nélkül is
tényleg muzsikált. Ne feledkezzünk meg a nyitótáncról,
mely a szokásos keringő helyett most charleston volt - igazán szép bevezető. És persze a dráma, a szlovák betétek
mind hozták a maguk megszokott formájukat. A Régi tánc
új köntösben ezúttal szintén szépre, magabiztosra sikeredett
– talán éppen a két tavaly volt nyolcadikos vendég-lánynak
köszönhetően.
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Igen, szeretjük a Gálát! „A Gála? Nagyon szeretem, ahogy a gyerekek énekelnek, ahogy előadják a
mondandójukat, a szerepeket, és olyan jó hallgatni őket” – amint ezt Garai Árpi mondta.
Egy pici hibája mégis volt ennek a nagyszerű összeállításnak: hiányoztak a népviseletbe öltözött
lányok és fiúk, pedig ez a hagyományhoz tartozott volna (a verbunkot táncoló fiúk haloványan azért
őrizték a régit). Őszintén reméljük, hogy ez a hiány csak átmeneti volt.
A Gála időpontja rendszerint a pedagógus napra esik, és ez is jó dolog. Kedves pillanat, amikor a
gyerekek köszöntik tanáraikat, hiszen ez a legkevesebb, amit megérdemelnek!
Várjuk a következőt!
Rubik Brigitta, Bratkovics Zoltán, STY (fotók: Havjár Zoltán)
Hegedűs Anita tanító néni elismerése
Az elmúlt tanévtől kezdődően a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pedagógusnap alkalmából oklevéllel ismeri el egy
-egy pedagógusunk munkáját. A tavalyi évben a pásztói tankerületben volt az ünnepség, még az idén a gálán adta át Nagy Kálmán igazgató úr az oklevelet. A 2014/2015-ös tanév díjazottja
Hegedűs Anita tanító néni lett.
Herczeg Anna igazgatónő (fotó: STY)

A szlovák nemzetiségi iskoláért cím
Március végén nem mindennapi eseménynek voltunk részesei az erdőkürti Művelődési házban.
A Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a vanyarci központú Regionális Kultúrális
Központ rendezésében nálunk ünnepelték a szlovák pedagógusok napját.
Ez az ünnep a mi szívünknek igencsak kedves volt, mivel Boda Károlyné - Eszti tanító néni - egy
díjat vehetett át, " A szlovák nemzetiségi iskoláért " címmel.
A díjat Faludy László, a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke adta át. A gratulációhoz
csatlakozott Dr. Egyedné Baránek Ruzsenka, a Magyarországi Szlovákok Egyesületének elnöke, valamint Hollerné
Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke.
A köszöntéshez mi is igyekeztünk hozzátenni valamit. A
Pávakör néhány tagja szlovák népdalokat énekelt, két diákunk pedig verssel köszöntötte a jelenlévőket.
Eszti néni méltán lett tulajdonosa ennek a díjnak, hiszen
49 évig fáradhatatlanul tanította a szlovák nyelvet Erdőkürtön, majd más nógrád megyei falvakban is segítette a
nyelvoktatást. De nemcsak ezen a területen jeleskedett, hanem a közösségi életben is aktívan részt
vett. Több ciklusban a nemzetiségi önkormányzat képviselője is volt.
Kedves Tanító néni!
Nagyon - nagyon büszkék vagyunk Önre! Gratulálunk a díjhoz, és további jó egészséget, sok örömet
kívánunk az életben!
Hegedűs Anita (fotó: Internet - Ludové noviny)
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Évzáró, ballagás - június 20.
Az igazgatónő évértékelését követően könyvjutalmakat adott át az iskola kitűnő tanulóinak. Három, a természetjárásban jeleskedő tanuló aktivitását a sportkör természetjáró szakosztálya oklevéllel
ismerte el. A nagymama díjat ebben az évben Rubik Brigitta érdemelte ki.
A ballagási ceremónia a búcsúbeszédekkel kezdődött. A hetedikesek részéről Horváth Roxána köszönt el a távozóktól, a nyolcadikosok részéről Balla Vivien búcsúzott a visszamaradóktól, tanároktól
és az iskolától. Az igazgatónő elbocsájtó szavai után a nyolcadikosok még egyszer végigballagtak a
tantermeken, megkerülték az épületet és a kapun át elhagyták az iskolát.
STY (fotók: STY)

Fotók:
I. sor:
Rubik Brigitta Nagymama-díjas,
a természetjárók - Garai Áron, Ádám Gábor,
Hegedűs Dávid
II. sor:
A búcsú-falnál, ballagás
III. sor:
A távozó nyolcadikosok
Az iskola kitűnő tanulói:
1.o. Budai Brigitta, Mertlik Emese Gyöngy, Nánai Dóra, Széchy Nándor
2.o. Farkas Bálint, Fehérvári Péter, Futó Viktória, Lamos Barbara, Nagy Kristóf
3.o. Farkas Levente, Garai Áron
4.o. Benedek Máté, Fehérvári Flóra, Pántis Péter, Krausz Roland
5.o. Hegedűs Dávid
6.o. Rubik Brigitta
8.o. Balla Vivien, Nagy Bence
Herczeg Anna - igazgatónő

4. oldal
KÜRTÖLŐ - 2015. II. szám

Önkormányzati, falusi hírek
A Mária Kertről
2012. évben Erdőkürt Község Önkormányzata a Mária Út Közhasznú Egyesülettel közösen pályázatot nyújtott be az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú, „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”
tárgyú pályázati felhívásra. A projektben a következő települések vettek még részt: Bér, Kozárd, Nógrádsáp, Pálosvörösmart, Sámsonháza, Vanyarc, Visonta.
A pályázatunk eredményes volt és támogatásban részesült „A Mária Út – Via Mariae északmagyarországi szakaszához kapcsolódó attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” címmel. Hosszas módosítások és a
szükséges engedélyek megszerzése, közbeszerzés után az
idei év tavaszán elkezdődhettek a munkálatok. A projekt
során az Emlékmű melletti, 236/10. helyrajzi számú füves
területen, mely az Önkormányzat tulajdonát képezi, egy
pihenőpark épül, melyet nemcsak a zarándokok használhatják, hanem mindenki örömére szolgálhat.
A parkba kétféle képen lehet megérkezni, gyalogosan
vagy gépjárművel. A gépjárművel érkezőknek parkolóhely
lett kialakítva. A gyalogosok a Mária Kapun (fából készült
szimbolikus kapu) keresztül a patak partján kialakított lankás mesterséges dombon álló Mária szoborhoz és a hozzá tartozó imádkozó helyekhez juthatnak, míg a többi területen a családi pihenő terül el.
A szobor témája Mária látogatása Erzsébetnél, mivel az erdőkürti katolikus Templomot a Szentlélek
tiszteletére szentelték. Ennek a történetnek hangsúlyos mozzanata, hogy mindkét asszony eltelik
Szentlélekkel, és dicsérni kezdik az Urat. A szobrot Varga Gábor és Péterfi Katalin Dombóváron élő
keramikusok készítik. A projekt során a parkba a térségünkön honos facsemetéket és évelőket ültettek. A gyermekeknek Noé bárkáját idéző építmény épül fából faragott állatcsoportokkal, a családoknak pihenőparkot alakítanak ki asztalokkal, pihenőkkel és tűzrakó hellyel.
A Mária Kertet reményeink szerint még az idei nyárion átadhatjuk, mely rendezvényről a lakosságot
a településen megszokott módon (plakát, szórólap és a templomokban történő meghirdetés) tájékozatjuk.
Szebenszkiné Palik Katalin - polgármester (fotó: STY)
Könyvtár
Erdőkürt Község könyvtárának nyitva tartásában a törvények módosulása miatt, az alábbi változás történt:
Új nyitva tartás:
Hétfő: 16.00 - 18.00
Szerda: 16.00 - 18.00
Szombat: 8.00 - 10.00
Ezúton szeretném kérni kedves olvasóimat, hogy akinek már régóta lejárt a kölcsönzési ideje, legyen
szíves a nála lévő könyveket mielőbb visszajuttatni a könyvtárba!
Továbbra is szeretettel várjuk az olvasás és a könyv barátait!
Benedekné Budai Júlia - könyvtáros
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Összefoglaló a családi adó- és járulékkedvezmény igénybevételének változásáról
FIGYELEM! Gyermeket nevelő családokat érintő személyi jövedelemadó változás!
2016. január 1-től csak az eltartottak, kedvezményezett eltartottak adóazonosító jelének közlése esetén érvényesíthető a családi adó- és járulékkedvezmény!
Így nemcsak a 2016 évre vonatkozó jövedelem adóelőleg megállapítása során, hanem a 2015. évről
2016. május 20-ig beadandó személyi jövedelemadó bevallásban érvényesíteni kívánt kedvezmény
esetében is, csak akkor vehető igénybe a kedvezmény, ha az eltartottak rendelkeznek adóazonosító
jellel.
Adóazonosító jelet igényelni lehet személyesen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kirendeltségein, illetve postai úton a 15T34-es nyomtatvány beküldésével.
Továbbá 2016. január 1-től a két eltartott gyermeket nevelő szülők adókedvezménye 2019. január 1
-ig fokozatosan nő.
Kovács Adrienn - testületi képviselő
Palócokról palócoknak - április 13.
Remek élményben volt részünk 13-án 10 órakor a Kultúrházban. Sajnos a hírverésre későn került
sor, mert a könyvtárosunk, Benedek Juli csak pénteken kapta meg az értesítést, hogy máris hétfőn
lesz ez a bizonyos rendkívüli magyar óra. Valóban az volt!
Megjelent két fiatal pár, csodás palóc népviseletben, ők voltak a táncosok. Az órát Szabó János, a
Nógrád Táncegyüttes művészeti vezetője tartotta, aki szintén, már megjelenésében is esemény volt.
Harminc centis, kackiás bajusza, égnek pödörve, mély bariton hang és eredeti, igazi palóc tájszólás,
melyhez elmondása szerint hűségesen ragaszkodik. Elmondta a népszokásokat, de nagyon ügyesen, az
informatika összes szakszavát beleszőve, hogy a
maiak is értsék. A közönség ugyanis az egész iskola, és az ovisok "nagyja" volt.
A táncosok bemutatót tartottak, furulyáztak,
majd Szabó János énekelt, zengett a Dolinka!
Mindez alatt, egy pisszenés nem volt, néha halk
kuncogás. Aztán játék következett, előbb a kicsik,
majd az alsósok, végül a nagyok kaptak feladatot,
mozogtak, táncoltak. /A játékokat már borítékoltuk a nyári táborra./ Ugye-ugye, hogy a gépen nőtt
generációt is be lehet cserkészni a hagyományos
értékek élvezetébe. Igaz, kell hozzá egy ilyen
egyéniség, aki ismeri a hozzájuk vezető nyelvet,
remek előadó, és a türelmüket sem tette próbára,
mert pont egy óráig tartott.
Mindezt a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnak köszönhetjük, akik már tavaly is nagyon kegyesek
voltak hozzánk, hiszen 20 laptoppal ellátva próbáltak nekünk, kezdőknek informatikai oktatást tartani. A siker nem rajtuk múlt! Ígérték, hogy idén is jönnek, lesz író-olvasó találkozó. Dicséret illeti Julit
is, aki állandó kapcsolatot tart velük. Köszönjük!
Eszter néni (fotó: Benedekné Budai Júlia)
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Rövid hírek (további információk és fotók: www.erdokurtfaluvedo.hu)
Böllérverseny - 2015. április 25.
Huszonöt csapat, mintegy 250 versenyző mérte össze tudását április 25-én a Héhalomban zajló Böllér Bajnokok Ligájában, és amelynek bevételét a kárpátaljai Sárosoroszinak ajánlották fel. Erdőkürtöt
a "Palócíz Őrök" 10 fős csapata képviselte. Pazsiczki Mihály birspálinkája a pálinkaversenyen különdíjat kapott.
Családi nap - 2015. május 1.
Az önkormányzat idén többedik alkalommal rendezte meg a május 1-i családi napot. A programot
a Karancs Speciális Mentőszolgálat szakemberei, felszerelései, a Holló Lovasklub, Mollini bűvész, a
Krately duó zenebohócok, és nem utolsó sorban a kézművesek Eszter néni és Györgyi biztosították.
A palacsintát Orgoványi Mari néni csapata sütötte, a bablevest a Tekse házaspár főzte. A helyi vadászok kemencében sütött vadmalaccal ajándékozták meg a majálisozókat.

Egy ÖRÖKbefogadás története
Kedves Erdőkürtiek, Nénik, Bácsik és Gyerekek!
Nagyon jóleső érzés, hogy bármerre megyek, mindenhol mosolygó emberek fogadnak. Erdőkürtön
sokan érdeklődtek, hogyan is kerültem a családomba, talán senki sem érzi tolakodásnak, ha a Kürtölő
lapjain is olvasható.
A szüleim már régóta vártak rám, nem igazán mondható, hogy „kivettek”, „kiválasztottak” vagy
„elhoztak” a megszokott értelemben. Már csak azért sem, mert az örökbefogadás mindig a gyermek
felől indul el: neki keresnek szülőket azok közül a házaspárok közül, akik egy kötelező (háromnapos)
tanfolyamot elvégeztek, és a sokirányú alkalmassági vizsgálaton sikeresen túljutottak. (Három év várakozás után az alkalmassági eljárást újra kell kezdeni.)
A szüleim nem tudták, mikor fogok megszületni. Évek óta várakoztak, és egyszer csak megszólalt a telefon… A már jól ismert örökbefogadási tanácsadó tájékoztatta őket, hogy aznap hajnalban megszülettem
Salgótarjánban, és másnap reggel várják őket. Apát és anyát így egynapos koromban láttam először. Három-négy nap alatt mindent beszereztek, amire szükségem lehet (azt korábban nem tudták, milyen idősen
kerülök hozzájuk). Közben anyukám bejárhatott a kórházba etetni engem, így ismerős volt a hangja, és kedvenc dalom is volt már, mire egyhetesen hazakerültem.
Az a néni, aki világra hozott, és rábízott a szüleimre, nagyon szeretett
engem. Mivel nem tudta volna a növekedésemhez megfelelő körülményeket megteremteni, inkább
fájdalommal, de lemondott rólam. Úgy gondoskodott rólam, hogy azokra bízott, akik készen állnak a
felnevelésemre. Tudta, hogy a szüleim tőlük telhetően mindent megtesznek, hogy egészséges és boldog ember lehessek. Ezért nagyon szomorú lennék, ha erre a nénire valaki rosszat mondana. Tizennégy éves korom után majd felkereshetem, ha szeretném.
Innen már talán mindenki ismeri a történetünket. Gyakran lehet minket látni az utcán a cicás babakocsival, mert apa szabadidejében legszívesebben engem levegőztet. Kéthetes koromtól időnként iskolába is járok, ugyanis elkísérem anyát, ha valamilyen műsort, táncot próbál az iskolásokkal. Bár
tudok bömbölni is, a legtöbben nevetni látnak. Vidám gyerek vagyok, mert az élet szép!
Havjár Bence (fotó: STY)
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Sport
Sakk diákolimpia országos döntő - április 17.
Idén két erdőkürtön élő diák is részt vett a sakk diákolimpia országos döntőin. Bár mind a ketten az
Aszódi Evangélikus Gimnáziumot képviselték, vérbeli Erdőkürtiként még Boda Karcsi bácsi óráin
szívták magukba a sakk szeretetét. Az egyéni döntőt
2015.04.02.-04. között rendezték Miskolcon, ahol Orgoványi Melinda 4 ponttal a 10. helyen végzett. A szombathelyi rendezésű csapatversenyen 2015.04.17.-19. között igen
nehéz dolga akadt a 4 fős csapatnak (Orgoványi Melinda,
Rajkó Zsuzsanna, Orgoványi Dóra, Hajdu Vanda), mert
profi és fél profi játékosokkal kerültek szembe. A csapat
az V. korosztályban játszott úgy, hogy Melinda kivételével
a versenyzők a III.-IV. korcsoporthoz tartoznak. Az igencsak erős mezőnyben méltó ellenfeleknek bizonyultak mieink és végül 4,5 ponttal a 11. helyen zárták a versenyt.
Gratulálunk a lányoknak és kívánjuk, hogy jövőre is hasonlóan szép eredményekről számolhassunk be!
Eszter néni (fotó: Orgoványi Helga)
Erdőkürti SK - 2014/2015 évi bajnokság
A Nógrád Megyei Igazgatóság Versenybizottsága a 2014/2015. évi megyei III. osztályú felnőtt bajnokság nyugati csoportjának végeredményét az alábbiak szerint állapította meg:

Jótékonysági bál - május 24.
A jótékonysági bált sportkörünk futball szakosztályának támogatására rendeztük.
A vendégfogadás egy-egy pohár pezsgő kínálásával kezdődött. A bált köszöntővel, Kondella Mirtill
fuvola előadásával, majd az iskolás gyerekek charleston táncával nyitottuk meg. Ezt követően a lelkes
vendégsereg vette birtokába a táncparkettet, amely az est folyamán egyetlen percre sem maradt üresen, köszönhetően Thomasnak, a fáradhatatlan zenészünknek.
Éjfél körül tombolasorsolás, majd ezt követően árverés következett, ahol támogatóink által felajánlott ajándékok kerületek kalapács alá, utána a bál folytatódott kb. hajnali hat óráig.
Ezúton szeretném megköszönni a segítségét azoknak, akik nem kis energiával és lelkesedéssel a
szervezésben és a bál lebonyolításában közreműködtek, továbbá köszönetet mondani azoknak, akik
pénzbeli és nem pénzbeli támogatást nyújtottak!
Kovács Adrienn - sportkör elnök
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Természetjáró szakosztály - 2014/2015
A korábbi évekkel ellentétben, a nyári időszakban sem lankadtak a természetjáró túrák, sőt a nyári
tábor adott lendületet a kirándulásoknak. A tábor utáni hétvégeken még 23 fős kirándulás is előfordult. Kialakult egy erős, 4 – 5 fős mag, ők rendszeresen, minden hétvégén ott vannak a sétálók között. A csapatot a szakosztályvezető Czeba János vezeti. A bajnoksági szezonban nem mindig tud
részt venni a túrán, akkor Havjár Zoltán helyettesíti. Az év során csupán a Húsvét és a Pünkösd vasárnapi kirándulás maradt el, az összes többi vasárnapon meg volt tartva a túra. A legkisebb létszám 4 fő
volt, az átlagos létszám 8 – 10 fő körül van. A megtett távolság, ha nem szakad az eső, meghaladja a
10 km-t, amikor nagyon apró gyerekek nincsenek, eléri a 17 km-t (a távolságot GPS alapú program
segítségével mérjük). A bejárt helyek között szerepelt Morgos puszta, Sajvölgy Vanyarc érintésével, a
Kőároki forrás, a Praki barlang, a régi Kürt helyén maradt templomdomb. Legtöbbször uticélként a
Rózsa-kút érintésével az Ecskendi erdő szerepel, elkalandoztunk már Galgagyörk határáig is. A 2014es évet december 31-én zárótúrával fejeztük be, a 2015-ös évet január 1-én nyitó túrával kezdtük. 20nál több kirándulás részleteit fotókon is megörökítettük, számos beszámoló a Faluvédő honlapján is
megnézhető.
STY (fotók: STY)

Erdei úton

Útvonal - 17 km

Pihenő a Sajvölgyi-tetőn

Anyakönyvi hírek
Születés:
Juhász Balázs

2015.04.30.

Elhaláloztak:
Rubik Ferenc
Számpor Pál
Rubik Imréné (Kapuszta Mária)
Brusznyiczki István
Szabó Sándor

(Juhász Péter és Szebenszki Orsolya fia)
1944.10.23. - 2015.03.28.
1939.01.14. - 2015.03.17.
1950.04.11. - 2015.04.30.
1925.10.23. - 2015.05.13.
1944.07.26. - 2015.05.21.
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Erdőkürt község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa
Alapította: Vadovics János 1992. január
Szerkesztő: STY
Felelős kiadó: Szebenszkiné Palik Katalin, polgármester

Megjelenik 210 példányban
Kürtölő az Interneten: www.erdokurtfaluvedo.hu

