2018. II. szám (június 26.)
Pünkösdi gondolatok az ige körül
„Amikor eljön Ő, az Igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.” Jn 16,13
Atyának és Fiúnak Lelke győzd le bennünk a Kísértő lelkét!
Jézus bíztat: „Ne félj kicsi nyáj!” Ne féltsd az életedet, mert Istennek az a
szándéka, hogy megtart. Ne félj az emberektől, akik nem a kis nyájhoz, hanem a
nagy csordához tartoznak. Nemrég még te is ott voltál. Kiválasztottalak, kiemeltelek, nagy ajándékot szeretnék neked adni. Saját magamat. Az én sorrendem
más, mint a tömegé. Az én Lelkem át fogja benned írni a sorrendet. Keresd az én
kincseimet, országomat és a mindennapi kenyeret is meg fogod kapni.
Úgy tetszett Istennek, hogy nekünk adja az országát. De itt nem csak a
„túlvilágra” kell gondolnunk. Sőt, nagyon is itt, a földi világunkban kezdődik az
első felvonás. Azzal, hogy Jézus eljött, közénk költözött az Isten országa. De
hogy ezt egyáltalán megtaláljuk és benne éljünk, nagyon nagy szükségünk van a
Szentlélekre. Nélküle esélyünk sincs erre.
A Szentlélek kitöltése az
Az egész már a keresztelésnél elkezdődik. Nem te választottál engem, hanem
apostolokra
én választottalak téged – mondja Jézus. Az első lépés az övé. Még akkor is, ha a
mai ember szereti magát úgy látni, mint aki saját kezében tartja az élete dolgait,
döntéseit, sorsát. Kinyílik a börtönajtó, és a hátrányos helyzetű – nem Isten országa, hatalma, uralma alatt álló
– ember megkapja az esélyt, hogy megszűnjön a bűn, a halál és a sátán hatalma, és Isten uralma következzen.
De addig hosszú az út, viszont végig segít a Lélek.
Első lépés, hogy meghallod a hívást. Nem hangos, nem tolakodó, hanem szelíd hang ez. Arról beszél, hogy
Isten szeret, hogy az a szándéka, hogy üdvösségre jussál, és hogy fizet is érted. A fizetség nem hagyományos,
Jézus vérével és halálával történik. Nem azért „mert megérdemlem”, hanem mert fontos vagy Istennek, ahogyan a szülőnek a gyermekei a legfontosabbak. Isten lelke hallóvá teszi a füledet erre a hangra. Ha hallod ezt a
hangot, tudjál róla, hogy Isten Lelke tett hallóvá.
Második lépésben észreveheted, hogy nem vagy egyedül. Sokan hallották ezt a hangot és sokan indultak el.
Látjuk a Krisztushoz tartozók nemzedékeit, ahogy átveszik és ahogy továbbadják hitüket, míg végül elért hozzánk is. Átélhetjük, hogy Krisztusnak nem különálló bárányai vannak, hanem nyája van, akik együtt hallgatják
a Pásztor hangját. Ha benne vagy a nyájban, tudjál róla, hogy Isten Lelke gyűjtötte össze a gyülekezeteket,
hogy benne egymás testvérei legyetek, és egymást erősítsétek.
Harmadik lépésben észreveheted, hogy Isten közelében mennyi ajándék van, ami máshol nem érhető el. Sehol máshol nem lehet bűneink igazi bocsánatát kapni. Krisztus egyházán kívül a bűnöket csak mentegetni, másra hárítani, elrejteni, relativizálni, vagy egyszerűen elfelejteni lehet. De megbocsátani csak Isten tud. Ha úgy
érzed, hogy eddig sötétségben éltél és most világosságban vagy, tisztán látsz, tudjál róla, hogy Isten Lelke
gyújtotta meg a fényt.
Az utolsó lépésben pedig már nem akarsz máshoz tartozni, mint Krisztushoz, másról tudni, mint Krisztusról. Jézus a szeretetével megragadott. A kísértő nem nyugszik bele a vereségébe és újra meg újra a bukásodra
tör. A földre, a földbe akarja juttatni a tekintetedet, a vágyaidat, a szívedet. De ha Krisztus uralma alatt éled az
életed, biztos lehetsz a második felvonásban, az üdvösségben. Tudjál róla: Isten Szentlelke tart Krisztusnál.
Hogy ahol életedben a kincseidet megtaláltad és gyűjtögetted, oda kerüljön a szíved, lelked, te magad.
Mekis Ádám ev. lelkész
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Bemutatkozás
„Előre vonnak vágyaim, de én
Használni s nem ragyogni akarok.”
Petőfi Sándor
Köszöntöm Erdőkürt község polgárait, a Kürtölő újság olvasóit!
Bemutatkozom, a nevem: dr. Aladics László. 2018. március közepén nevezett ki Bakos József (Héhalom), Berkes Balázs (Egyházasdengeleg) polgármester urak és Szebenszkiné Palik Katalin (Erdőkürt) polgármester asszony a Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének, jegyzőnek.
A megbízás megtisztelő, köszönettel, híven igyekszem a település javára használni.
48 éves vagyok, házas. Családommal Isaszegen élek. Feleségem, Petra óvodapedagógusként dolgozik. Három gyermekünk van, akikről szeretettel, büszkén gondoskodunk. Gergő egyetemista Pécsett, építész hallgató, Luca és Dorka
EGÁ-sok az Aszódon.
A jegyzői munkakör nagyon szerteágazó, széleskörű ismeretet és tapasztalatot igényel. Négy felsőfokú képesítéssel rendelkezem a számos tanfolyami képzettség mellett. Az állategészségügyi szakközépiskola elvégzése után, állattenyésztő mérnöki, gazdasági informatikusi,
néprajz tudományból bölcsészi, végül jogász doktori diplomát szereztem.
A polgármesterek a pályázatom értékelésekor azt is értékelhették, hogy majd húsz éves jogalkalmazói gyakorlattal rendelkezem. Erdőkürt település fejlődik, rengeteg a beruházás, több projekt fut
egy időben, ezért a döntéskor fontos volt a pályázati ismeretek megléte is. Projekttapasztalatot a Szociális és Munkaügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Országos Foglalkoztatási Közalapítvány programellenőreként szerezhettem.
Közigazgatási ismereteim alapjait a korábbi Somogy megyei állami adóhatósági, revizori munkavégzésem alkalmával szerezhettem meg, később községi jegyzőként, illetve városi aljegyzőként dolgoztam.
A jogtudományi egyetemen tudatosan készültem a közigazgatási pályára. Évfolyamdolgozatom az
elsőfokú érdemi határozatokkal, szakdolgozatom az ügyféli jogállással foglalkozott behatóbban.
Mindkettő munkámra jeles osztályzatot kaptam. Jogalkotástan tantárgyat, illetve az államvizsga tantárgyak közül a közigazgatási jogot és az alkotmányjogot jelesre teljesítettem. Az itt megszerzett tudást a település fejlődése és a Közös Önkormányzati Hivatal jogszerű működése céljából, az Önök
érdekében, a Képviselő-testület és Szebenszkiné Palik Katalin polgármester asszony megelégedésére
igyekszem hasznosítani.
Jegyzőként fő feladatom a település önkormányzati rendeleteinek, és az intézmények belső szabályzatainak felülvizsgálata, megalkotása. Erre most nagy szükség van, hiszen a jogszabályi környezetünk rohamos ütemben, folyamatosan változásban van, e változásokhoz az önkormányzatnak igazodnia kell. Követelmény a nemzeti vagyon és a közpénzek jogszerű, hatékony használata, ennek az
elvnek érvényre jutásában szeretnék hasznosulni. Célom, hogy Erdőkürt településfejlesztési stratégiai
céljai munkámmal, szaktudásommal szabályszerűen megvalósuljanak. Remélem, hogy köztisztviselőhöz méltó munkavégzéssel, Erdőkürt község polgárait lelkiismeretes szolgálattal sikerül a kinevezésemmel kapott bizalmat meghálálnom.
dr. Aladics László jegyző
Dr. Aladics László jegyző hétfőnként, hivatali időben fogadónapot tart az önkormányzat épületében lévő irodájában.
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Mentőkutyáink: Bella, Szofi, Zizi
2010. augusztusában költöztünk végleg Erdőkürtre, mondhatom, életünk legjobb döntése volt. Nagyon hamar otthon éreztük magunkat. Természetesen hoztuk magunkkal állatainkat is, egy kutyát
Boxit, és a cicákat. Sajnos Boxi nem sokáig élvezhette az ittlétet, 2012. kora tavasszal itt hagyott
minket.
Elhatároztuk, ahogy az időnk engedi újra lesz kutyánk. Az, hogy vegyünk, szóba sem jött, menteni
szerettünk volna. Lázasan keresgéltünk, és böngésztük a hirdetéseket. Hamarosan meg is találtuk
mind a ketten azt a kutyát, amire vágytunk. Belláért Kecskemétre mentünk, ő egy gyepmesteri telepről mentett kutya volt, ideiglenes befogadónál, Szofiért Pest közelébe, nem minősíteném azt a helyet
ahonnan elhoztuk. Megkezdtük a közös életünket, minden vasárnap először kutyaoviba, majd amikor
már nagyobbacskák lettek kutyaiskolába jártunk, és elkezdődtek a vizsgák is. Engedelmes, ügyes
vizsgák, szépen sorban. Együtt tanultunk, elsősorban egymást, milyen viselkedés mit jelent, hogyan
tudjuk elérni, hogy azt csinálják, amit szeretnénk, természetesen minden erőszak nélkül. Viszonylag
hamar eljutottunk arra a szintre, hogy szerettünk volna tovább fejlődni, keresni kezdtünk kutyáink
habitusához illő feladatot. feleségem Bellával terápiás képzésre járt és közben OKJ-s felsőfokú kiképzői tanfolyamot végzett, én Szofival Jászberényben, a Kutyákkal az Életért Alapítvány mentőkutyás
bázisán, mentőkutya képzésbe kezdtem.
Három évvel ezelőtt, hazafelé jövet Nagykökényes és Verseg között az út mellett, három versegi
hölgy segítségével próbáltunk helyet keresni 8 öthetes, kidobott vizsla keverék kutyusnak. Mentőkutya kiképző bázisom nagy nehézségek árán csinált helyet a kiskutyáknak, amelyből az egyiket a feleségem kérésére hazahoztam, ő lett Zizi. Zizikén már korán megmutatkoztak a tehetség jelei, a Jóisten
is mentőkutyának teremtette. Kemény három év tanulás kezdődött, amihez Bella is csatlakozott, hiszen nagyon nehéz lett volna mentőkutyás képzésben is részt venni Zizikével és folyamatosan kielégíteni Bella terápiás igényeit is. Így maradt fő csapásként a mentőkutyázás mindhárom kutyánkkal,
megtűzdelve azokkal a heti terápiás foglalkozásokkal, amiket Bellával vállal a feleségem. A sok munkának, tanulásnak idén tavasszal meg is lett az eredménye. Áprilisban a feleségem két hét leforgása
alatt három nemzetközi vizsgát tett a kutyáival: Bellával középfokú területkutató, Zizivel középfokú
romkutató, majd emelt szintű romkutató vizsgát, amellyel világbajnoki kvalifikációt szerzett. Így
szeptemberben Zizikével indul a Mentőkutya világbajnokságon, Szlovéniában, Ljubljanában.
Eközben én Szofival egy másik mentőkutyás ágazatban (mantrailing – személykövetés, szagminta
alapján keresés) vizsgáztam sikeresen Olaszországban. Így most három nemzetközi vizsgával rendelkező kutyánk van, akikkel területen (erdőben, városban, stb.) eltűnt embereket és földrengés következtében romok alá temetett élő
embereket tudunk keresni, de ezt is
csak rendőrségi felkérésre tehetjük.
Tavalyi évben a mentőkutyás szervezeteket tömörítő, Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége (MMSZOSZ) és az ORFK
együttműködési szerződést kötött,
aminek az lett a hozadéka, hogy
tavaly December 16. éjféltől a 112es nemzetközi segélyhívó számon
is lehet mentőkutyás segítséget kérni!
Azok, akik szeretnének találkozni terápiás és mentőkutyáinkkal, ezt legközelebb a nyári tábor ideje alatt tehetik meg. Ott leszünk a gyerekek örömére!
Gazdag Pál
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Eszti tanító néni emlékére
Életének 77. évében elhunyt Boda Károlyné, született Barna Eszter.
1941. augusztus 10-én született Csomádon. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd
a budapesti Komensky Szlovák Tanítóintézetben folytatta tanulmányait. Ezt követően került
pedagógiai gyakorlatra Erdőkürtre. Itt ismerkedett meg Boda Károllyal, aki ekkor már itt dolgozott. 1962-ben házasodtak össze, három gyermekük született. Brigitta műtős, Zoltán erdészmérnök, diplomáját a szlovákiai Zólyomban szerezte, a legfiatalabb, Attila pedig állatorvos.
Eszti tanító néni 51 évig tanított. Évtizedekig oktatta a legkisebbeknek az írás és olvasás tudományát, és minden osztálynak a szlovák nyelvet. Diákjai szép eredményeket értek el a különböző versenyeken. Fáradhatatlanul dolgozott azután is, hogy nyugdíjba vonult: szlovákot tanított Acsán, Béren, Csőváron, Galgagután, és Héhalomban.
Munkáját több alkalommal is elismerték. 2010-ben megkapta a „Nemzetiségünkért, hagyományápolásunkért”-díjat, majd 2015-ben „A szlovák nemzetiségi iskoláért”-díjat. Mindkét elismerést a Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ítélte oda, melyet olyan személyek kaphatnak, akik több évtizedes munkájukkal hozzájárultak a hazai szlovákság nyelvének és
kultúrájának megőrzéséhez.
Boda Károlyné a megalakulásától kezdve, több cikluson át tagja volt Erdőkürt Szlovák Kisebbségi (ma Nemzetiségi) Önkormányzatának, illetve rendszeresen képviselte Erdőkürtöt a
Magyarországi Szlovákok Szövetségének kongresszusain. Aktívan részt vett a falu közéleti
munkájában is. A kezdetektől fogva tagja volt a helyi Művelődési Körnek, mindig találkozhattunk vele a falusi rendezvényeken, a Honismereti táborokban éveken át odaadással foglalkozott
a gyerekekkel.
Temetését 2018. május 10-én rendezték szülőfalujában Csomádon. A szertartáson nagyon
sok volt erdőkürti tanítványa és ismerőse is részt vett.
Nyugodjék békében!

Az emlékezést összeállította Havjár Zoltán, mint tanítvány és kolléga. A fotókon Eszti tanító nénit
a Honismereti táborok kézműves foglalkozásain láthatjuk (STY és Havjár Zoltán felvételei), valamint
a 2015-ös „A szlovák nemzetiségi iskoláért” díj átvételén (a fotó a Ludové noviny újság felvétele).

Presbiter választás
Egyházi törvényei értelmében, az evangélikus gyülekezet hat évenként választja meg vezetőit, a
presbitereket. A választás 2018-ban volt esedékes, melynek során 15 presbiter megválasztására került
sor. A leköszönő vezetők sokévi munkáját megköszönve, június 10-én megtörtént az új tisztségviselők beiktatása. A gondnok: Havjár Zoltán, az egyházfi: Czeba János, a pénztáros és jegyzőkönyv vezető: Styevko Mihály, a számvizsgáló bizottság tagjai: Tóthné Proksza Zsuzsanna, Garai Árpád és
Havjár Zoltán lettek.
STY
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Úton-útfélen
Távollévő családom miatt folyton valamilyen járművön vagyok. Egyszer a Hatvan-Aszód vonalon
Turánál felszállt a vonatra egy apa a három gyermekével, nagy ormótlan csomagokkal. Amikor leültek, a legidősebb fiú (középiskolás) a hátizsákjából elővette a történelem könyvét és egy füzetet,
amelybe jegyzetelni kezdett. A legkisebb kislány nagy doboz színes ceruzával mandalát színezett. A
középső pedig kártyát vett ki, és a papával zsugázni kezdtek. Jézusom, én rossz vonatra szálltam, ötven évvel ezelőttire, mint Michael J. Fox a „Vissza az időben” című filmben. Egy darabig még vártam, mikor kerülnek elő az okosabbnál okosabb telefonok, de semmi. Nem bírtam tovább, hogy ne
szólítsam meg az apát: ugyan mi a módszere, hogy a gyermekei „mentesek”. Elmondta, hogy otthon
1, azaz egy darab számítógép van, amely a tanuláshoz nélkülözhetetlen, amúgy meg lovagolnak, úsznak és zenélnek. Most is éppen egy jótékonysági fellépésre mennek Pestre, a csomagok gitárt és szintetizátort rejtenek. Kedves szülők, nagyszülők, álljon ez itt példaként, hogy így is lehet 2018-ban.
A másik élményem a pesti tömegközlekedéshez fűződik. Ahogy felszállok, léten-nyomon egy-egy
fiatal (akár nő, akár férfi) felpattan és átadja a helyét. Én hősködök, hogy még bírok állni, de meg kell
mondjam jól esik a gesztus. Magamban kuncogok, hogy úgy néz ki, már látszik is, hogy öreg vagyok.
Aztán kidolgoztam egy stratégiát: üres hely mellé állok, amiből kiderül, hogy nem óhajtok leülni, így
nem kell újra megélnem a fent említett tényt. Nem így a távolsági buszon. Ott aztán egyetlen „fáradt”
diák sem adja át a helyét a nagy pakkokkal felszálló idős embereknek. Az utazási kultúrájuk rendkívül hiányos, emellett hangoskodnak, rohangálnak egyik helyről a másikra, veszélyeztetve vele a saját
és mások testi épségét. Ha egy-egy szülő, vagy nagyszülő, aki kíséri a kis gyermeket rájuk szól, illetlen röhögés a válasz és semmi nem változik. Jó lenne valahol tanítani nekik a civilizált utazás szabályait, mivel lassan, ahol még van iskola, onnan is egy faluval odébb járnak a gyerekek ki tudja mi okból. Főleg az alsósokat sajnálom, a nagy hátitáskával nyomakodnak a szúfolt buszokon. Azt, hogy a
sofőr bácsinak köszönni illik, igen kevesen tudják, pedig megérdemelnék, különösen a szinte járhatatlan nógrádi utakon. Hát ennyit a hétköznapjainkról.
Külkey Eszter

Jótékonysági bál
A régi erdőkürti búcsúk hangulatát idézve, pünkösdkor ismét bált rendeztünk, de ezúttal jótékonysági bált.
Az elővételi jegyeladásból már sejtettük, hogy jól döntöttünk, hiszen nagy volt az érdeklődés, és
valóban este 10 óra körül megtelt a terem. A jó hangulat hajnalig tartott, melyről a Visszhang zenekar
gondoskodott. Róluk tudni kell, hogy két tagja is erdőkürti származású, nevezetesen Styevko Norbert
(Burcsányi Julianna fia) és Burcsányi Ádám.
Éjfél körül tombolasorsolást és árverést tartottunk, ez is sikeres volt, így a kitűzött célunkat is elértük: vagyis a focicsapatunk számára a következő szezon finanszírozása ez által biztosított. A tombola
nyereményeknél törekedtünk a hasznosságra, így helyi kézműves termékeket, elektromos konyhai
eszközöket sorsoltunk ki. Az árverésen is helyi felajánlásokra lehetet licitálni.
Az eddigi jótékonysági bálok egyik leglátogatottabb, rendkívül jó hangulatú, kulturáltan lezajlott
rendezvénye volt, köszönjük a megjelenteknek.
Itt is szeretnénk megköszönni támogatóinknak a szervezésben, a lebonyolításban való részvételt,
az anyagi és természetbeni támogatásokat.
A következő feladat a csapat létszámának a biztosítása, jó eredmények elérése.
Mi pedig buzdítsuk csapatunkat minél többen, hogy büszkék lehessünk rájuk, jó szurkolást kívánunk mindenkinek! Hajrá Erdőkürt!
Korbelyné Virág Julianna
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Nagymama díj – 2018
Grósz Mártonné az „Együtt Erdőkürtért” Baráti Kör tagja, aki maga is nagymama, 2002-ben alapította az iskolás tanulók részére a "Nagymama díjat". A díjat kezdetben minden évben, maguk az iskolások, az általuk arra legérdemesebbnek tartott tanulónak ítélték oda. A díjazottak között az erdőkürtiek mellett, természetes módon mindig voltak a Kállóról Erdőkürtre járó diákok is. Az alapító szándékának megfelelően 2010-ben változás történt a díj odaítélésében. Ettől kezdve a tanári testület ítéli
oda annak, aki tanulmányi eredményeivel, az iskola közösségi életében való részvételével, magatartásával, társai segítésével ezt kiérdemli. Ezen túlmenően a tanuló kiválasztását az alapító továbbra sem,
semmilyen módon nem befolyásolja. Induláskor a díj valamilyen tárgyi ajándék volt, ami az idők során utalványra módosult, melyet a díjazott – az utalvány jellegének megfelelően – saját igényei szerint használhat fel. A díjazottak a www.erdokurtfaluvedo.hu/barat.html linken láthatók.
2018-ban a díjat Dudok Dóra második osztályos tanuló érdemelte ki. Ő kitűnő bizonyítvánnyal
zárta az évet, és különösen matematikából teljesített nagyon jól. Szorgalmas kislány, rendszeresen
készül az órákra, persze nem volna gyerek, ha soha egyetlen gyengébb napja sem lett volna. Egyénisége inkább kissé visszahúzódó, szolid, nem tolakodó, de a
társaságban rögtön kiérdemli a „kisfőnök” szerepet. Jó közösségi szervező, ügyesen összefogja a társaságot, vezető
szerepe nyomban érvényesül, és e mellett a társai is szívesen segítik őt. Vállalkozó típus, amikor feladat adódik, elsőként jelentkezik rá. Kevés útmutatás után is azonnal
„felveszi a fonalat” és pontosan teljesít. Száz százalékig
számítani lehet rá. Ötletes, egyből van elképzelése egy-egy
probléma megoldására.
Dórit óvodás kora óta, gyakran láthattuk a színpadon, a
falusi rendezvényeken. A hosszú verseket is mindig fennakadás nélkül, hibátlanul mondta el. Nem csoda, hogy tanáDóri és Zsófi a március 15-i ünnepségen
rai őt választották, ebben az évben megérdemelten lett övé
(Fotó: STY)
a Nagymama díj.
Ez a díj nem anyagi, de annál inkább erkölcsi elismerést jelent. Aki megkapja, az adott évben
egy egész iskola (jelenleg sajnos csupán az alsó tagozat) legjobbjának számít. Gratulálunk Dóri, kívánjuk, hogy ezentúl is ilyen magas legyen a mérce!
STY

Használatbavétel
A felújítási munkák előrehaladtával lehetővé vált, hogy az orvosi rendelések május második felétől
ismét régi helyükön, a rendelőben legyenek. Még hátra van a fűtés korszerűsítése, a védőnői szoba
végleges kialakítása. A felújítás befejezése és az épület hivatalos átadása későbbre várható.
Fotók és beszámoló: STY
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Kulcsátadás
Miután az orvosi rendelő visszaköltözött régi helyére, megnyílt a lehetőség, hogy az ifjúsági klub
is visszakerüljön oda, ahol eddig működött. A kényszerű szünet teljes megújulást hozott a klub részére. Vadonatúj bútorokkal társalkodó sarkok lettek kialakítva, új szekrények állnak rendelkezésre a
használati tárgyak tárolására, a polcokon bontatlan társasjátékok sorakoznak. A helyiség el van látva
wifivel, számos modern eszközről üzemeltethető hangosító berendezéssel, távvezérelt hangulatlámpákkal. A berendezésre nem lehet panasz.

Június 22-én egy rövid kulcsátadásra került sor. A polgármester asszony köszöntötte az alkalomra
összejött fiatalokat és tudtukra adta, hogy az önkormányzat azt szeretné, ha az ifjúság, akár annak
több különböző korosztálya is, újra visszaköltözne a házba.
A felszerelés és berendezés egyelőre ennyi, de igények esetén nem zárkózik el a további fejlesztésektől sem. Cserébe
viszont elmondta kéréseit, illetve egy tömör házirend formájában kifüggesztette a bejárati ajtóra. A rendelkezés alapeleme, hogy a klubot mindenki saját felelősségére használhatja, a berendezésekben, eszközökben keletkezett károkat
pedig a károkozó köteles megtéríteni, helyreállítani. Nagyon lényeges, hogy a klub kulcsainak nyomon követése a
fiatalok feladata: akinél a kulcs, azé a felelősség. Még egy
lényeges dolog, hogy a klubban dohányozni tilos, és a helyiséget a használat után ki kell takarítani, rendben kell elhagyni.
Az előírások ismertetése után átadta a helyiség kulcsait a fiatalok képviselőjének és nyomban meg
is történt a birtokbavétel. Talán kitalálható, az első dolog amit a fiatalok kezelésbe vettek, az a hangosító berendezés volt.
Most még ilyen a kép, de reméljük sohasem lesz olyan mint a jobb oldali, amit a klubhelyiség egy
kiadós parti után mutatott 2010. július 12-én.

Az oldalt összeállította és a fotókat készítette: STY
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Sport

Június 3-án a megyei III. osztályban lezárult a 2017/18-as bajnoki év. Az SK az utolsó helyen végzett. Már az őszi szezonban is játékos hiánnyal szenvedett a csapat. Tavasszal tovább súlyosbodott a
helyzet, a messzebbről igazolt játékosok egymás után hagyták el a csapatot (két budapesti, két
héhalmi – köztük egy kapus – egy kartali ment el), és sérült játékos is volt. Két mérkőzésen létszámhiány miatt a csapat nem tudott kiállni, egy harmadikon tartalék játékos nélkül játszott, ami szintén
csak vereséget eredményezett. A fiúk így jutottak a tabella végére.
A csapat azt tervezi, hogy megmarad. A következő bajnoki szezonra 4-5 új játékost kell találni,
jelenleg úgy néz ki meglesznek. Az anyagiak nagyjából biztosítva vannak (ld. Jótékonysági bál).
Végül pihenésképpen néhány kép a természetjáróktól (ecskendi Nagy-tó, Erőkürt látkép a
Sztányáról, püspökhatvani Sinkár-tó):
Fotók és beszámoló: STY

Anyakönyvi hírek
Elhalálozott:
Holicza János
Rubik Imre
Boda Károlyné (Barna Eszter)
Kercza János Istvánné (Urbányi Ilona)

1948. 12. 06. – 2017. 12. 28.
1947. 09. 23. – 2018. 04. 15.
1941. 08. 10. – 2018. 05. 02.
1955. 08. 02. – 2018. 05. 20.
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