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Búcsú az iskolától 
 

 „Nehéz a boldogságtól búcsút venni” 

 „Az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve”  

 

     Talán már senkinek sem jelent újságot, hogy szeptem-

bertől megszűnik településünk iskolájában a felső tagozat. 

A diákok fele Kállóról járt át, még így is kevesen voltak, 

az alacsony osztálylétszámok meg sem közelítették a tör-

vényi előírásokat, a kis közösségekben sokkal nehezebben 

teremthető meg a munkának az a lendülete, ami egy na-

gyobb osztályban szinte magától adódik (nem mindegy, 

hogy három vagy tizenöt diákot mozgat az órán a pedagó-

gus)… érthető a döntés, racionálisan elfogadható – mégis 

fáj...  

     Az önálló iskola megszűnik, ezután a vanyarci Veres 

Pálné Általános Iskola tagintézménye lesz. „Gépre kap-

csolva” − mint amikor az emberi testet olyan mértékben 

csonkítják, hogy már az alapvető életfunkciók működése is ve-

szélybe kerül. És akkor még nem beszéltünk a falu életéről, a diákságnak (és a pedagógusoknak) a 

település ünnepein, rendezvényein betöltött szerepéről. 

     Semmi értelme szidni azokat a szülőket, akik az évtizedek óta tartó bizonytalanságot megelégelve 

más iskolába vitték el gyermeküket, hiszen a tanulói létszámot jelentős mértékben nem befolyásolták. 

A fenyegetettség az iskola életét is nehezítette, de még működtünk – és ez volt a fontos! Az eltelt 

évek alatt sokan be tudták fejezni az általános iskolát mindannyiunk örömére. S akik még nem végez-

tek? Talán – ha a gyerekek BOLDOGulását tartjuk szem előtt −, reménykedhetünk, hogy hamarabb 

önállóvá válnak, és az új iskolájukban tágas tornaterem és igazi barátságok várják őket. 

     Hogyan tovább? Lesz-e, aki Erdőkürt hagyomá-

nyait átvegye, továbbadja? Eddig az iskolaközösség 

a faluközösség része volt. Ezután felsőseink új is-

kolaközösségekbe kerülve kevésbé tudnak szerve-

sen belenőni a falu életébe. 

     Mindannyiunk felelőssége, hogy fiataljaink ré-

szére élhető közeget, vonzó életteret biztosítsunk. 

Erdőkürt élő közösség maradhat továbbra is – raj-

tunk is múlik! „Őrültség semmit sem tennünk, ha 

mindent nem tehetünk is.” (Esterházy Miklós) 

 

Havjár Zoltán és Kenyeres Anikó (fotók: STY) 

 

Az utolsó ballagók 

 

Nem láthatunk többé ilyen láncot 
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Az idén 40 éves az óvoda 

     Budai Józsefné, Erzsi óvó néni így emlékszik vissza a kezdetekre: 

     Szép nyári nap volt, amikor kis falunk első óvodája 1976. június 14-én megnyitotta kapuját, és a 

szülők – gyermekeiket kézen fogva – sétáltak be rajta. Jöttek egymás után, több mint 30-an, és talán a 

szülők, akik már nagyon várták ezt a napot, jobban izgultak, mint a kicsik. A 25 főre tervezett óvoda 

zsúfolásig megtelt, volt nevetgélés, kis félelem, de bizony néhányuknál még a mécses is eltört. Azon-

ban ez a kezdeti megilletődöttség hamar elmúlt, a gyerekek örültek egymásnak, a sok szép, új játék-

nak, és gyorsan megszerették az újfajta közösségi életet. 

     Egy óvó néni és egy dadus néni foglalkozott a gyere-

kekkel. Jól felszerelt, saját konyhában készültek a napi 

háromszori étkezést biztosító finom ennivalók, melyet 

egy szakácsnő és egy konyhalány készített el. Egy év el-

telte után még egy óvó néni állt munkába és ez is maradt 

az állandó létszám. 

     A gyerekek a sok játék mellett különböző foglalkozá-

sokon vettek részt: testnevelés, környezetismeret, játékos 

matematika, ábrázolás, mese- és versmondás, ének-zene, 

miután az óvodák tevékenységének egyik fontos feladata 

az, hogy a gyerekeket felkészítse az iskolai életre. 

     Sokat sétáltunk a faluban, a gyerekek megismerték a 

postát, a templomokat, az üzletet, a varrodát, az iskolát és azt, hogy ki hol lakik. Hosszú túrákat tet-

tünk ki a természetbe, közben lehetőségük volt megismerni a növényeket, állatokat, munka közben a 

munkagépeket, mezei virágokat – ide illő mondóka-, vers- és énektanulás kíséretében. 

     A „mindennapi” testnevelés keretében játékos formában mozgattuk meg őket, ami nagyon kedvelt 

volt körükben. Az ebéd utáni pihenőidő 13-tól 15 óráig tartott. Előtte mindig volt mese úgy, hogy elő-

ször a gyerekek mondtak általuk kitalált mesét, vagy képeskönyv képei alapján meséltek, majd az óvó 

néni meséje után elcsendesedtek, és aludtak egy jót. 

     Ünnepeket is tartottunk az óvodában. A Mikulás minden évben jött, és ajándékcsomagot, dicsére-

tet, bíztatást, néha dorgálást is hozott. A karácsonyfa díszítése közösen történt, ajándék is mindig 

akadt alatta. Farsangkor jót buliztunk, bohóckodtunk. Az anyák napját pedig a kultúrház színpadán 

bemutatott verses, énekes, táncos műsorral ünnepeltük meg, és a gyerekek a maguk készítette ajándé-

kokkal köszöntötték édesanyjukat. Évzáró ballagáskor színvonalas műsorokat mutattak be az egész 

évben tanultakból, és elbúcsúztak az iskolába menők. 

     Nagyon sok szép, időnként nehéz pillanat is volt az évek során. Több szülő is mondta, hogy sem-

mi pénzért nem csinálná ezt a munkát, de mi igyekeztünk minden helyzetből a gyermekek számára a 

legjobbat kihozni, hiszen minden értük, róluk szólt.  

     Az idők során szervezeti változásokban nem volt hiány: 

Indulástól kezdve önálló intézményként működött, de a munkáltatói jogkört az Általános Iskola 

gyakorolta 1979. december 31-ig. 

1980. január 1-től összevontak Kállóval és Erdőtarcsával, Kállói Összevont Napköziotthonos 

Óvoda Erdőkürti Részlege néven, ami 1988. december 31-ig tartott. 

1989. január 1-től ismét az erőkürti iskolához csatoltak az iskola vissza-államosításáig, 2012. 

december 31-ig. 

2013. január 1-től Erdőkürti Nefelejcs Óvoda lett és az Önkormányzat irányítása alá került. 

 

Az óvoda személyzete 1981-ben 

(Máthé Ágnes fotója) 



 3. oldal 

 

 KÜRTÖLŐ - 2016. II. szám 

Gála (június 12.) 

 

     Mint éveken keresztül mindig, most is megtelt a nagyterem. Az idén aggodalommal is. Kísértet 

járta be a falut, a felső tagozat megszüntetésének kísértete. Mert ez a kísértet mi mindent vesz el tő-

lünk – a Gálát is? 

     Most még olyannak láttuk, amilyennek 

megszoktuk. Az elején a nyitótáncosok bécsi 

keringőt táncoltak, majd a furulyások vonul-

tak fel szép számban. Az elsősök akkor is 

aranyosak, ha még sokat tévesztenek. Minél 

magasabb az évfolyam, annál biztosabb a 

hangzás. A Nánai–Futó páros, szépen, vise-

letbe öltözve, hozta a tőle megszokott színvo-

nalat. Majd Anita tanárnő közreműködő csat-

lakozása biztonságérzetüket is jócskán javí-

totta. A szlovák betétek hangzása és játékos-

sága akkor is élvezetes, ha nem is értjük azokat. Feri tanár úr hozta magával az aerobikot, és ez azóta 

a legtöbb iskolás műsornak részét képezte. A fellépők mozgásában egyre javult az összhang, talán 

ebben az előadásban volt eddig a legjobb. Erre mondhatnánk keserűen „a csúcson kell abbahagyni”! 

     A gálák egyik legerősebb „tartópillére” a dráma szokott lenni. Az idén, mintha még „egy lapáttal 

rá is tettek” volna a süket királyról szóló mesével. Minden ment hibátlanul, fennakadás nélkül. A sze-

repét a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki fújta, az előadás pörgött. A történet humorát az 

adta, hogy a süket király mindent félrehallott. 

Végül a zene volt, ami a király tökéletes hal-

lását visszaadta, mert a mese tanulsága szerint 

„gyógyít a zene” – a mélyhegedűbetét az elő-

adás hangulatát rendkívüli módon emelte. 

     Igazán szellemes volt a KFT Afrikájának 

átköltése iskolára és tanulói mentalitásra, és 

élvezetes volt a gyerekek előadása is. Majd 

ezt követően szintén nagyszerű volt a svéd 

Rednex együttes Cotton-Eye Joe című számá-

ra előadott, nálunk egyszerűen csak Western 

táncnak elnevezett tánc. Az előadás színvona-

la már súrolta azt a szintet, ahogyan évekkel 

ezelőtt középiskolásaink sikerrel bemutatták 

néhányszor. 

     A végére maradt a tanárok köszöntése. Külön dicsérendő, hogy jutott egy szál rózsa az iskolások 

körül sokszor tevékenykedő segítőknek is. (Azt viszont homály fedi, hogy minderre miért a pedagó-

gus nap után egy héttel került sor, amint a Gálára is?) 

STY 

 

 

Népdal citera és furulya kísérettel 

Tájékoztatás a falu közös karitatív céljáról 

 

     Teréki Katiék fürdőszobájának legnagyobb tételéhez (az emésztő elkészítéséhez) együtt van a 

pénz, viszont hiába kaptunk ígéretet a humánerőre, csupán „szép szó” maradt. A továbblépéshez 

olyan férfiakra volna szükség, akik tudnának áldozni 1-2 (vagy akár több) órát az életükből a föld-

munka elvégzésére. Jelentkezni lehet akár az ABC-ben, akár nálam. Minden ásónyom számít! 

Kenyeres Anikó 
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Az árnyék és a fény 
 

     Két élményemet szeretném megosztani önökkel, veletek. Kezdjük az árnyékkal! 
 

     Kellemes vendégünk volt Lung Andrea tanácsadó pszicholó-

gus személyében. Úgy kerültünk vele kapcsolatba, hogy Orgo-

ványi Helga osztálytársa volt, és az osztálytalálkozón egymásra 

mosolyogtak. Akkoriban éppen sokat temettünk, ezért gondolta 

Helga nagyon helyesen, hogy meghívja hozzánk egy kis beszél-

getésre, lévén a hölgy szakterülete a gyászmunka (volt ennek 

nagy „anyja” Alaine Poltz személyében, akinek a könyveit 

könyvtárosunk, Budai Juli megrendelte – ajánlom mindenki-

nek).  

     Sokan voltunk, köszönve a remek előkészítésnek: már az 

előző Kürtölőben volt meghívás, aztán plakát és szórólap. Las-

san indult a párbeszéd, hiszen mindenkinek fájó sebe, akármikor 

vesztett el valakit. Később viszont magam is meglepődtem, hogy olyanok is megnyíltak, akikről nem 

feltételeztem volna. A könnyek természetesek voltak, a meghitt beszélgetés sokakból vallomást csalt 

ki. Előadónkat is elvarázsolta Budai Józsi bácsi, aki elmondta, hogyan él ő mai napig is együtt tíz éve 

elvesztett feleségével.  

     Volt egy kísérője előadónknak, aki szép csendben figyelt, örömmel állapítottam meg, milyen meg-

tiszteltetés, hogy semmiféle „kütyüt” nem vett elő az idő múlatására. Később kiderült, hogy nem ma-

gyar, tehát egy szót sem értett, de a lényeget igen, ami szavak nélkül is „átjött” (mégis mennyit beszé-

lünk!). 
 

     Most jöjjön a fény, mely nélkül nincs árnyék, és viszont! 
 

     Nagy megtiszteltetésben volt részem, amikor egykori tanítványunk, Osztroluczky Edit meghívott a 

Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium 13. évfolyamának vizsgaelőadására. Tudni 

kell, hogy Editke feladata egy kürti népviseleti ruha elkészítése volt. Bagyin Zsuzsi tetemes segítsé-

gével el is készült, gyönyörű lett! A szaktanár a fülem hallatára dicsérte meg Zsuzsit, mondván, hogy 

régen látott ilyen gyönyörű hímzést. Edit vizsgamunkájának elméleti részét Garai Pálné Erzsike segí-

tette. Az iskola művészpalántáinak munkáiból − festményekből, grafikákból, kerámiákból – kiállítást 

is rendeztek erre az alkalomra. 

     Egy alternatív ruhát is kellett készíteniük a vizsgázó növendékeknek – Editke merített papírból 

„varrta”, de volt ott több ezer szívószálból, teás tasakból, krepp-papírból alkotott ruha is, a fantázia 

elszabadult! Aztán a néptáncosok (mert ilyen szak is van) fergeteges bemutatót tartottak. Mikor jöt-

tünk el, a ruhák már próbababákon voltak, és megkezdték önálló életüket: a Vigadóba mennek kiállí-

tásra, és augusztus 20-án a Mesterségek Ünnepén is ott lesznek. Így már nem sajnáltam annyira, hogy 

az iskola tulajdonában maradnak.  

     Editke még az iskolában marad, mert grafikát fog tanulni, aminek azért is örülök, mert így jövőre 

is részese lehetek ennek az örömünnepnek – köszönet érte! 

Külkey Eszter (fotók - fent: Lung Andrea, lent: Külkey Eszter, Löscher Deborah) 
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ZÖLDOLDAL 
 

  SPÓROLNI szeretne? 

   Szeretné EGYSZERŰBBEN elvégezni a mindennapi teendőit? 

    Érdekli a KÖRNYEZETE, családja EGÉSZSÉGE? - A válasz: Zöldoldal! 
 

ECET II., avagy az almaecet jó tulajdonságai és készítése házilag 
 

     Folytatom a környezetbarát háztartáshoz tippeket adó cikksorozatot. Utolsó számunkban beszél-

tem a sima háztartási ecet jó tulajdonságairól, most leírom, hogyan is állíthatunk elő magunk ecetet 

almából. Az almaecet alacsony savtartalmú (5 %-os ), az alma erjedése során keletkező almabor to-

vábbérlelésének eredménye, ami rengeteg hasznos anyagot tartalmaz (kalcium, kálium, magnézium, 

nátrium, foszfor, szilícium, vas, aminosavak, enzimek, pektin, A- és C-vitamin, béta-karotin), jóté-

kony hatása a szervezetünkre kiemelkedő. A szervezetet frissítő hatása miatt fiatalító szernek is neve-

zik. Fontos, hogy nem a bolti almaecetet kell megvenni, hanem érdemes magunknak előállítani, vagy 

bioboltban beszerezni, mert csak a szűretlen, kezeletlen ecetnek vannak igazán jó tulajdonságai. Az 

ilyen „natúr” almaecet magas rosttartalmával segít a gyomor- és emésztési problémákon, antioxidáns-

tartalmának köszönhetően pedig a szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek megelőzésé-

ben is fontos a szerepe.  Csökkenti a koleszterinszintet, használhatjuk magas vérnyomás, asztma, va-

lamint ízületi gyulladások és migrén kezelésére is. Remek fertőtlenítőszer, gomba- és baktériumölő. 

Tehát az ecet a higiénia megtartásában is segít. Lúgosítja a szervezetet, kiküszöböli a savas refluxot 

és a gyomorégést, fogyaszt is zsírbontó hatásának köszönhetően. Enyhíti a leégés tüneteit és a rovar-

csípés okozta dudort. Kezeli a pattanásokat, sőt a hajunkat is fényessé és puhává varázsolja, nemhiába 

mosták nagymamáink ecettel a hajukat. 

     Akik háziállatot tartanak, előszeretettel használják az állatok ivóvizébe keverve. Merthogy a fen-

tebb leírt jótékony hatások az állatoknál is érvényesülnek. Az ecet elpusztítja az élősködőket, és a 

bolhák sem szeretik; egy kevés almaecet minden nap, és gyönyörű, fényes szőrű, egészséges haszon- 

és társállataink lesznek.  

     Fogyaszthatjuk önmagában − naponta egy pohár vízben keverjünk el egy teáskanál almaecetet −, 

vagy saláták öntetéhez, ha nem szeretjük az ízét. Számtalan receptet találni. 

     És most lássuk, hogyan állíthatjuk elő magunk! Én személy szerint csak egészséges almából pró-

báltam, más források szerint nyugodtan lehet használni rothadásnak indult gyümölcsöt is, csak a pe-

nészes részeket ne rakjuk bele! Egy 5 literes befőttes üvegbe bedobáljuk a megmosott, felszeletelt 

almát héjastul, csutkástul, majd teszünk hozzá 15 dkg cukrot vagy 20 dkg mézet és langyos vizet. Ezt 

szobameleg helyen kell tartani, s pakolni bele az almát, míg harmada víz, harmada alma nem lesz. 

Nyáron jó kint is, meleg, napos helyen. Letakarni csak vászonnal szabad, de legyen elég sűrű szövé-

sű, hogy a muslincák ne tudjanak bejutni. Pár naponta át kell keverni.  Közben forr, zavarosodik, 

majd letisztul. Közben is teszek hozzá kevés cukrot vagy mézet, a hozzáadott almák miatt, mert kell a 

cukros környezet az erjedéshez. A gyümölcs eleve magas cukortartalmú, megerjedne magától is, hi-

szen a bomlás során a cukorból lesz az alkohol. Ha több a cukor, erősebb alkohol, később erősebb 

ecet lesz belőle. Mi ugyanis egy almabort készítettünk. De mivel levegőt kap, megecetesedik. Így az-

tán következtethetünk: hogyha tudunk venni termelőtől igazi bort, és hagyjuk levegőzni, akkor bor-

ecetünk lesz. Pár hét alatt megérik, főleg ha figyelünk arra, hogy mindig melegen legyen. Ezután le-

szűrjük, és visszatöltjük a nagy üvegbe még körülbelül egy hétre, 10 napra, amíg jól megvastagszik a 

nyúlós réteg a tetején (ez az ecetágy). Ajánlatos ezt lelökni az aljára, hogy ne penészedjen meg. Az 

ecetágyat érdemes megőrizni egy kis ecetben, továbbvinni a következő adaghoz, gyorsabb lesz az 

érés.  

     Ha letisztult, le lehet fejteni úgy, hogy az alsó, zavaros rész ne keveredjen fel. Nem lesz olyan szép 

tiszta, mint a bolti, az íze is más, de sokkal hasznosabb, mint a boltban kapható. Bármilyen lédús, cu-

kor tartalmú gyümölcsből lehet készíteni, akár keverve is.  

Bányainé Dóri  
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Településünket képviseltük 

 

     Idén április 15-én tartotta 15. születésnapi rendezvényét a domonyvölgyi Lázár Lovaspark. A jeles 

alkalomból tartott összejövetelen a vendégek a Lázár Lovaspark üzleti partnerei és ügyfelei voltak. A 

gasztronómia évére tekintettel több vállalkozást, termelőt hívtak, hogy bemutassák régiójuk kiemel-

kedő termékeit, ételeit és italait. 

     Az április 15-én 15 órakor kezdődő ren-

dezvényen az ország 15 régióját képviselő 

gasztronómiai vállalkozások, kistermelők kö-

zött a Nógrádi térséget és nem utolsó sorban 

településünket az Erdőkürti Finomságok kép-

viselték. A vidám hangulatú összejövetel nyi-

tányaként a Nemzeti Lovas Színház előadását 

nézhették meg a vendégek, majd az előadás 

után az összesereglett nagyérdemű megkós-

tolta a jelenlévő 15 régió ételeit, italait, gaszt-

ronómiai finomságait.  
      Az Erdőkürti Finomságok a rendezvény első felében a termékeik teljes palettájával vették támadás 

alá a vendégek ízlelőbimbóit. 

     A kóstolók után népművészeti együttesek szórakoztatták a közönséget, majd 

17 órai kezdettel kezdődött a vacsora. A vendégsereg részére a különböző régiók 

a helyi fogásaikkal készültek. Volt halászlé, birkapörkölt. 

     Településünk fiai a palóc tájegységre jellemző, bográcsban készült palóc le-

vessel kedveskedtek az egybegyűlteknek. 

     A vacsorát követően tovább folytatódott a jeles esemény tiszteletére rendezett 

műsor, melynek sztárvendége Charlie volt. A karcos hangú énekes forró hangula-

tot varázsolt a nézőtérre. 

     A koncertet követően a Lázár Lovaspark vendégei és ügyfelei teli pocakkal, jó 

hangulatban távoztak Domonyvölgyből.  
 

Polgár István kistermelő (saját fotók) 

 

 

Böllérbajnokság (április 23.) 

 

     Idén második alkalommal rendezték meg Héhalomban a Böllér Bajnokok Ligáját, ami tulajdon-

képpen egy jótékonysági rendezvény, a bevétel ebben az évben Böjte Csaba (Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány) alapítványát támogatja. 

     Az erdőkürti csapat Palóc Ízőrzők néven indult. A csapat ügyes kezű 

böllérekből, a Baráti kör lelkes tagjaiból és pár segítőből állt. A verseny 

lényege: szabályosan bontott hízó, finom, toros ételek készítése. Készült 

tarjából gyöngyöző húsleves, oldalasból finom sült, csontos részekből és 

combhúsból toros káposzta. Pazsiczki Misi borsós tokányt, Urbán Tibi 

pedig egy ételkülönlegességet alkotott. És természetesen nem maradt el a 

hurka és a kolbász sem. 

     Külön meg kell említenünk az erdőkürti udvart, amelynek fő látvá-

nyossága egy gyönyörű, kürti viseletbe öltözött leányka, Kondella Mirtill 

volt. 

     Nem tudni, hány díjat osztottak ki, de Erdőkürt elhozott jó párat. Mi-

énk lett a legfinomabb ételkülönlegesség I. díja, a legszebb udvar kategó-

riában a III. díj, a házisütemény-versenyen bronzérmes lett a csapat, a fogópálinka-versenyen pedig 

Pazsiczki Mihály birspálinkája kapott oklevelet. 
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     Mindent egybevetve büszkék lehetünk a Palóc Ízőrzőkre, nagyon sok ember lelkiismeretes munká-

ja ismét öregbítette Erdőkürt hírnevét. 

Dudok Tünde  

Fotók: 

Előző oldal: a legfinomabb étel-

különlegesség díja, STY felvé-

tele 

Balra: a Palóc Ízőrzők csapata, 

Benedekné Budai  Júlia felvéte-

le 

Jobbra: oklevél a legszebb ud-

var III. helyezésért, STY  felvé-

tele 

Nyári tábor - 2016 

     2016. július 11-15. között kerül megrendezésre az erdőkürti nyári tábor. Részletek a kifüggesz-

tett plakátokon találhatók. Jelentkezni és a részvételi díjat befizetni hivatali időben a könyvtár-

ban  Ferencziné Balogh Györgyinél lehet. Telefon: 06-32-479-179. 

Digitális tár 
 

     Az elmúlt év végén létre jött a „Digitális tár”, ami a faluval kapcsolatos digitális dokumentumo-

kat gyűjti egybe számítógéphez kapcsolható külső tárolóegységekre. A rendszer két tárolóegységből 

áll. A tár csak a könyvtárban érhető el, és használatáról a könyvtár vezetője ad felvilágosítást. 

     Az egyik tároló a mozgóképeket és hanganyagokat tartalmazza. A mozgóképek alatt többségé-

ben  menü-vezérelt DVD-filmeket kell érteni, mappákba rendezve. Ezek a falu közösségi esemé-

nyeiről készült filmek (pl. farsangi ünnepségek, gálák, falunapok, nyugdíjasok napja stb. felvételei). 

Ezeken kívül vannak videoklipek különböző, számítógépen, illetve telefonon megjeleníthető fájlfor-

mátumokban (ilyenek pl. a karácsonyi misztériumjátékok, betlehemes klipek, Gergely-járásokról 

készült klipek). A hanganyagok mp3 formátumban érhetők el (pl. rádiófelvételek, CD anyagok). 

     A másik tárolón a faluval kapcsolatos egyéb hírek, események leírásait tartalmazó digitális anya-

gok, katalógusok, visszaemlékezések, szakdolgozatok stb. találhatók. Ennek a tároló résznek a mag-

ját a civil honlap tartalma adja, amely a www.erdokurtfaluvedo.hu címen is elérhető. Viszont ez ki 

lett egészítve a híranyagokhoz kapcsolódó videoklipekkel, melyek helykorlátozottság miatt a hon-

lapról időről időre lekerülnek. A tár használata is teljesen egyezik egy közönséges internetböngésző 

használatával, az adott címekre kattintva megjelenik annak tartalma, a beépített linkek segítségével 

pedig újabb információkra lelhetünk, és a leírások között szabadon mozoghatunk. Ilyenformán szö-

veg, kép, mozgókép és hanganyag komplex módon van együtt. A könnyebb eligazodás és keresés 

érdekében az anyagok kategóriák szerint kerülnek rögzítésre, de egy-egy kategória is még tovább 

bontható, ha az áttekinthetőség úgy kívánja. 

     A tárak szabadon bővíthetők, az újabb adalékok évente egyszer, év vége táján csatolódnak a 

meglévőkhöz. Amennyiben bárkinek megőrzésre érdemes anyagai vannak (fényképek, leírások, ta-

nulmányok, akármi), a szerkesztőhöz (jelenleg Styevko Mihály) eljuttatva a Digitár részévé teheti. 

STY 



8. oldal 

 

 KÜRTÖLŐ - 2016. II. szám 

 

KÜRTÖLŐ  

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 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Gyermek született: 

Czene Lilla 2016. 03. 27. (Czene Dániel és Urbán Eszter lánya) 
 

Elhalálozott:  

Duhonyi János 1932. 08. 03. - 2016. 04. 11. 

Duhonyi József 1946. 07. 16. - 2016. 04. 18. 

Havjár Pál  1943. 01. 05. - 2016. 05. 17. 

Kapuszta László 1949. 10. 15. – 2016. 06. 20. 
 

Házasságkötés nem volt. 

SPORT 
 

     A Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága a 332/2015/2016. 

számú határozatában a labdarúgás versenyszabályzatának 67.§.3. pontja alapján a 

2015/2016. évi megyei III. osztályú felnőtt bajnokság nyugati csoportjának vég-

eredményét az alábbiak szerint állapította meg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A korábbi 2014/15 bajnokságban hatodikként végeztünk, 22 mérkőzésen 10 győzelem, 4 döntet-

len és 8 vereség jött össze, 44 gólt rúgtunk és 41-et kaptunk. 

     A 2015/2016 bajnoki évben a téli pihenőre a harmadik helyen vonulhatott a csapat. Az őszi sze-

zonban kiemelendő, hogy az előző években folyamatosan a bajnoki címért küzdő Ősagárdot idegen-

ben győztük le, amivel két és fél év után elszenvedték az első hazai vereségüket. A tavaszi szezon-

ban Ősagárd csapatát hazai pályán is sikerült legyőzni, és talán a legszebb meccsünk a szezon utol-

só mérkőzése volt, ahol 4:2-re idegenben legyőztük Becske csapatát.  A hazai gólkirály Varga Zol-

tán lett 16 góllal, őt követi Horváth Zoltán és Nánai Gábor 6-6 lőtt góllal.  

     A csapat benevez a 2016/2017-es bajnokságra is, a szezon kezdetéig új kapust kell találni, és új 

játékosokat a kieső Fekete Arni és Korbely Roni helyett. 

Koncz Zoltán írása alapján összeállította STY 


