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„Itt van az ősz, itt van újra, . . .”
Visszafordíthatatlanul itt az ősz, és ezt nemcsak
a naptár tudatja velünk, hanem a természet is. A
szeptember meghozza magával az évszakváltó hűvösebb levegőt, magunk mögött hagytuk a forró,
nyári meleget.
Varázslatos és színpompás ez az átmeneti időszak. A nyár vége egy új évszak kezdetét jelenti, a
gyönyörű természet által alkotott színeket, illatokat, formákat, terméseket. Egy csapásra minden
megváltozik körülöttünk. Ki tud ellenállni egy
friss, fényes gesztenyének? Vagy makknak, csipkebogyónak, erdő széli szedernek? A lombhullató
növények levelei elsárgulnak, elvörösödnek, átmenetileg gyönyörű színpompába borítva a természetet, mielőtt elszáradnának és lehullanának a fákról.
Az ősz színeit nemcsak a sárgára-vörösre-barnára
batikolt levelek adják, hanem a színpompás virágok
is. Az állatok felkészülnek a hidegebb időszakra,
vagy távolabbi kontinensekre költöznek. Séta közben már hallani az északról érkező vadludak és
darvak „krúgató” hangját, mely már messziről elárulja jelenlétüket, s észrevehetjük V formációban
repülő csapataikat. A nappalok megrövidülnek, a
levegő hűvösebbé, nyirkosabbá válik. Reggelente
gyönyörködhetünk a hajnali párák és ködfoltok
látványában. Hűvös, párás hajnalokon, alkonyatok
alkalmával, éjszaka élvezhetjük az erdőben felzendülő szarvasbikák hangját.
Átmenet a nyár és a tél között, emlékeztet minket az élet körforgására. A nappalok rövidülnek és
az időjárás fokozatosan fordul egyre hidegebbre,
szelesebbre és csapadékosabbra. És ne feledkezzünk meg a csillagászati ősz kezdetéről sem, amely
még várat magára: első napja szeptember 23, az őszi
napéjegyenlőség napja.
Minden kicsit elmagányosodik, visszahúzódik,
elcsendesedik. A zord, esős és hideg idő arra is tö-

kéletes alkalmat teremt, hogy bekucorodjunk egy
kényelmes fotelbe, egy bögre forró teával, és beletemetkezzünk egy izgalmas könyvbe.
Nem biztos azonban, hogy szeptember első napjával ténylegesen megérkezik az ősz, sokszor még
egy-két hétig élvezhetjük a kimondottan nyári időt.
Egy pár hetes Vénasszonyok nyara vidámabbá,
elviselhetőbbé teszi a nyár elmúlását.
Az ősz sok mindenben az elmúlást jelképezi, de
nagyon sok minden kezdetét is jelenti.
A naptári ősz kezdete egybe esik az iskolakezdéssel. Szeptember elsején szélesre tárt kapukkal
várják az iskolák diákjaikat, közöttük is leginkább
az örök megújulást képviselő első osztályosokat.
A "kis" ovisokból "nagy" iskolások lesznek. Az iskolakezdést a gyerekek és felnőttek is ugyanolyan
izgatottan várják, hiszen minden tanév újabb feladatokat, kihívásokat jelent számukra. Mit is jelent
ez? Többek között koránkelést, tanulást, szófogadást a tanároknak. De az iskolakezdés sok új mókát
is tartogat a gyerekeknek! A barátok újra találkoznak, akikkel együtt lehet játszani, bolondozni, és
megbeszélni a nyári szünet élményeit. A sok-sok új
élmény, elfoglaltság mellett elröppen az idő és hamarosan itt az őszi szünet, jön a Mikulás és a Karácsony, no meg a téli szünet. Év elején Farsang és
Húsvét és ismét egy szünet: a tavaszi. És ezután már
nem sokat kell aludni és megint jön a nyár, no meg
a nyári vakáció….

Befogadás az óvodában

Becsengettek

2019. szeptember 1-én új nevelési évet kezdtünk. Jelenleg óvodánkba 20 gyermek jár, 8 nagy-,
7 középső- és 5 kiscsoportos.
A kiscsoportosok közül kettő gyermek kezdte
meg óvodai életét elsején. Minden óvodában másmás képet mutat a befogadás időszaka. Nálunk ez
differenciált módon történik. A szülőre bízzuk, hogy
mennyi időt szeretne együtt tölteni az óvodába lépő
gyermekével. Van szülő, aki szívesen tölt több napot
is az óvodában, de van, aki első nap után látja, hogy
gyermekénél semmi nehézség nem lépett fel, kialakult a bizalom, érzi a biztonságot nyújtó családi hátteret és nem igényli az anya jelenlétét. Ez az időszak
a már óvodás gyermekek életére is jelentős hatással
van. Vissza kell szokni az óvodai élethez. A már kialakult szokások a szünet alatt feledésbe merülnek.
Az egyéni fejlesztésen túl szükségesnek látjuk a
harmonikus, kiegyensúlyozott, toleráns, egymást
megértő és segítő, a természetet szerető, ápoló és
védő, önálló gondolkodásra, döntésre, cselekvésre
képes és boldog emberek nevelését. A gyermekek
magatartásában bekövetkező bármilyen irányú
változás jelzés értékű, nem tudják szavakba önteni problémájukat, ez segélykérés számukra. Az
óvodában lehetőséget biztosítunk az egész napos
játéktevékenységre, mellyel a gyermekek az őket ért
élményeket kijátszhatják magukból, legyen az akár
pozitív vagy negatív élmény.
Mindenki feladata, hogy minél több élményben
legyen részük a gyermekeknek. Törekszünk rá, hogy
számos programmal színesítsük óvodásaink életét.
Csoportunk következő programja a szüret lesz. Itt
szeretnék köszönetet mondani Grósz Mártonné,
Böske néninek, aki biztosítja számunkra a kertjében
termő szőlőt.

A vakáció vidám napjai véget értek. A mi kis
intézményünk is megnyitotta kapuit. Az idei tanévben 15 diák kezdte meg a tanulmányit a Wilczek
Frigyes Általános Iskolában.
Intézményünkben Boda Károly tanító bácsi
és Proksza Krisztina látják el a nevelői feladatokat, Havjár Zoltán az angol nyelvet oktatja, Külkey
Eszter tanár néni pedig a napközit vezeti.
A gyermekek ebédet is igényelhetnek.
Hétfőn délután az evangélikus hittan 14.30-tól
lesz. 15.30 órakor pedig a katolikus hittan, amelyet
Kenyeres Anikó tart a közösségi házban.
Csütörtök délután kézműves szakkör is lesz
Eszter nénivel, és rengeteg játékos foglalkozás,
amely mellől a házi feladatok elkészítése sem
marad el.

Csoór Beáta
mb. óvodavezető
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Vadtalálkozások
Erdőkürt különleges hely az erdei állatok szempontjából is. A nyugatról minket határoló nagy
erdők és a keleti területek egész éves vízbősége a
nagy agrárterületekkel pompás élőhelyet biztosít
számukra. Ezáltal egyes fajok, gondolok itt a gímszarvasra, túl nagy létszámban élnek a területen.
Most van a szaporodási időszakuk, ahogyan azt
talán mindenki hallja, ha sötétedés után kiáll egy
kicsit a ház elé. Ezt nem kell részleteznem, hiszen
írtam már róla, de megint csak fontos megemlíteni,
hogy ilyenkor teljesen elborul a hímek agya. A tesztoszterontól, adrenalintól kizárólag a hölgy társaikra
tudnak gondolni, így a forgalmas utakon is körültekintés nélkül kelnek át. Egy ilyen hatalmas (közel
200 kg-os) állattal összeütközni nem túl pénztárcabarát dolog, de sokkal nagyobb baj is történhet,
mint hogy összetörik az autó. Ugyanez igaz minden
nagyvad párválasztási időszakára. Olyankor sokkal
bátrabbak, figyelmetlenebbek, és okozhatnak balesetet a közutakon. Szarvasoknál szeptember-október
hónap az intenzív, őzeknél a nyár közepe, vaddisznó
esetén pedig a novembertől januárig tartó időszak.
Fácánokat egész évben lehet látni felénk az utakon
(nem nagytestű állat, de tud kellemetlenséget okozni
ütközés esetén). Az ő esetükben a kakasok márciusban a legbátrabbak, képesek akár nekitámadni az
autónak is, annyira elbízzák magukat.
Másik jelentős és egyben veszélyes korszak az
állatok életében, amikor fiatalon szabadjára engedi
(lényegében elkergeti) őket az anyjuk. Ilyenkor még
tanácstalanok, bizalmasabbak, meggondolatlanok.
Ezért látunk például annyi rókatetemet az utakon
nyár közepén. Csibéket vezető fácántyúkkal szintén össze lehet futni nyár elején; ha látjuk őket az út
szélén, mindenképp lassítsunk, mert hajlamosak
nem el, inkább a kocsi elé futni nagy ijedtségükben.
És hogy mi a teendő ütközés esetén? Az első,
hogy azonnal megállunk. Tudom, hogy számunkra nagyobb anyagi vonzattal jár, ha az autónkat kár
érte, de az elütött állatnak az élete múlhat rajta, ha
azonnal megnézzük, mi van vele. Ez persze függ az
állat fajától is, hiszen egy nagytestű vad (szarvasbika,
tehén, vaddisznó, őzbak) esetén jobb nem a közelébe menni, de egy kistestű vagy nagyon fiatal
állatnál óvatosan ellenőrizhetjük, hogy életben
van-e még, megmenthető-e. Ez fokozottan érvényes
abban az esetben, ha veszélyeztetett fajjal találkozunk! Ha el tud szaladni, repülni az állat a baleset
után, nagy eséllyel életben fog maradni, ne menjünk
utána. Nincs pontos jogszabályi háttere a dolognak,

az azonban biztos, hogy ha az út szélén vadütközésre figyelmeztető tábla van (ha a tábla alatt nem jelez
külön kis táblán távolságot, akkor 1,5 km a hatálya),
akkor minden esetben a vadásztársaság van fölényben, és akár komoly összeget is kérhet az autóvezetőtől vadban okozott kár néven. (Ez egy trófeás
őzbak vagy szarvas esetén akár többszázezer forint is lehet.) Lényegében egy íratlan szabály, hogy
vadütközés esetén – mivel mind a kettő veszélyes
üzem – senki nem kér kártérítést a másik féltől.
Ha az ütközés hatására elpusztult, leginkább
nagyvadról van szó, értesíteni kell a hivatásos
vadászokat, ha hozzájuk nem tudunk elérhetőséget,
akkor a rendőrséget, ők hívni fogják a vadásztársaságot, akik elszállítják az útról a tetemet. Kistestű
vad esetén lehet bennünk annyi tisztesség, hogy
félredobjuk az útról, másnak ne teremtsünk balesetveszélyes helyzetet.
Vezessünk körültekintően, ne feledjük, milyen
vadban gazdag helyen élünk!
Bányainé Dóri

Kányádi Sándor: Jön az ősz
Jön immár az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász,
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver,
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú napokat.
3
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Önkormányzati hírek
Megjelentek a Magyar Falu Program pályázati
felhívásai. A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések
népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését. A
program keretein belül lehetőség nyílik az az ötezer
főnél kisebb települések, így Erdőkürt számára is
a fejlesztések megvalósítására, ráadásul az önkormányzatok 100% támogatottságot élveznek.
Az első felhívások egyike volt a „Nemzeti és helyi
identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti
kulturális intézmények bevonásával”, melyre még
májusban nyújtottunk be pályázatot a Művelődési
Ház tetőfelújítására és fűtéskorszerűsítésre. A pályázatunk bruttó 14.925.154.- Forint nyertes elbírálásban részesült, a fűtéskorszerűsítési munkálatok már
el is kezdődtek.
A kisebb településeken a gondos gazdálkodás
ellenére sem tudnak forrást biztosítani az önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítására. Az
„Önkormányzatitulajdonú utak felújítása” című
alprogram keretein belül a Béke út meleg aszfaltburkolattal történő ellátására 13.000.000 forint összegben nyújtottunk be pályázatot.
Az „Óvodaudvar” című alprogram keretein belül az Erdőkürti Nefelejcs Óvoda játszóudvarán a
kültéri játszóeszközök és berendezések fejlesztésére
(új csúszda és hinta, új babaház építése), valamint új
kerítés építésére nyújtottunk be pályázatot 5.000.000
támogatási igénnyel.
Az „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című alprogramra a meglévő John
Deere kistraktorhoz az utak téli karbantartásához
szükséges hótoló és sószóró, valamint egy új fűkasza
beszerzésére 3.000.000 értékösszegig nyújtottunk be
pályázatot.
A „Temető fejlesztése” című alprogramra a
Temetők közvetlen környezetének megújítására lehetett pályázni 5.000.000 Forint összegig. Nyertes
elbírálás esetén járda felújítása, az utcafrontra nyíló
új bejárati kapu és kerítés építése, valamint a temető
területén levő vízcsapok környezetének kialakítása
valósul majd meg 5.000.000 Forint összegig.

Mindegyik támogatási kérelmünk elbírálása
folyamatban van, októberben és novemberben várhatók az eredményhirdetések.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és Balla Mihály országgyűlési képviselőnkkel történt többszöri egyeztetés után a Területi
Operatív Program keretein belül lehetőséget kaptunk 100.000.000 Forint összeghatárig a település
vízelveztőrendszerének felújítására.
A költségvetés előkészítése folyamatban van a
Céklás-patak Táncsics úti híd és a Kossuth úti híd
közötti szakaszának mederkotrására és felújítására,
a Buszmegálló és a Céklás-patak közöti vízelvezető
árok mederburkolására, valamint a Petőfi úti problémás szakaszok vízelvezetésének megoldására. A
benyújtási határidő október közepe. Emellett még
folyamatban van a június végén lezúduló nagy csapadék következtében megrongálódott Téglaház úti
vízelvezető árok felújítására benyújtott Vis major
kérelmünk elbírálása, erre a célra 2.700.000 Forint
támogatási igényt nyújtottunk be.
Az energiaszolgáltatóval történt hosszas egyeztetések után a Kossuth út felső szakaszán is minden
villanyoszlopra lámpatest kerül, valamint a Petőfi
út 39-41. szám közötti bevilágítatlan sarokban lakók is megkapják végre a régen várt új lámpatestet.
Az ÉMÁSZ területi képviselőjével rendszeresen
egyeztetek annak érdekében, hogy amennyiben forrás lehetőség nyílik a közvilágítás korszerűsítésére,
szeretném a településünkön a lámpatestek cseréjét
megvalósítani.
Mire a Kürtölő lapjai az utcára kerülnek elkezdődnek a Nyárfa út felújítási munkálatai. A beruházás az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása című pályázati felhíváson
elnyert 9.700.000 Forint támogatásból valósítjuk
meg. A munkálatok idejére kérem az ott lakók és az
utcában közlekedők türelmét és megértését.
Szebenszkiné Palik Katalin
Polgármester
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Készüljünk az őszi-téli szezonra
(A Jázmin Gyógyszertár tanácsai)
Az ősz beköszöntével az időjárás szeszélyes lesz.
A meleg déli-délutáni napsütés ellenére a reggelek és
az esték hidegek, nyirkosak, ami kedvez a kórokozók megtelepedésének. Ilyenkor figyelmet kell fordítanunk a réteges öltözködésre, valamint a nyakunk,
torkunk védelmére.
Immunerősítés
Az őszi-téli szezonban célszerű a szervezetünk ellenállóképességét növelni, hogy kevésbé legyünk fogékonyak a fertőzésekkel szemben. Erre
a célra több anyag is a rendelkezésünkre áll. A
legismertebb ezek közül a C-vitamin. Járványos
időszakban ajánlott a normál napi dózis nagyságrendekkel megemelni (1000-3000 mg). Szedhetünk
különféle nyomelemeket (szelén, cink), tápanyagokat
(fokhagyma, káposztafélék, citrusfélék), pre-, és probiotikumokat. Ezeket az anyagokat bejuttattathatjuk
a szervezetünkbe tudatos táplálkozással vagy szedhetjük őket étrend-kiegészítőként. Célszerű komplex
készítményt választani, amely többféle hatóanyagot
tartalmaz és az egyszeri bevétel fedezi a napi szükségletet. Fogyaszthatunk gyógynövényeket, ill. főzetüket (kasvirágfű, noni, aloe vera, homoktövis). A
helyiségek fertőtlenítésében segít az aromaterápia.
Az illóolajok (teafa, citrom, eukaliptusz) párologtatása segít elpusztítani a levegőben lévő vírusokat és
baktériumokat.
A D-vitamin
A D-vitaminnak a szervezet szinte minden szövetében meghatározó funkciója van. A téli hónapokban drasztikusan megnő a hiánya, leginkább a
napsütéses órák számának lecsökkenése miatt, mivel a szervezetünk ezt az anyagot a napfény hatására
állítja elő és raktározza.Az alacsony D-vitamin szint
negatívan érinti az immunrendszer hatékonyságát,
ezáltal fogékonyabbak leszünk a fertőzéses megbetegedések iránt. A napi pótlás fokozottan szükséges,
idősöknek, csontritkulásban szenvedőknek, terhes
és szoptató anyáknak, vegetáriánusoknak. Kaphatóak vény nélküli készítmények, de célszerűbb a háziorvossal egyeztetve támogatott gyógyszert felíratni.
Bőr-, és hajápolás
A hidegebb hónapok a bőrünket és a hajunkat is
megviseli. Fontos, hogy ezek megfelelő védelméről
se feledkezzünk meg. A hideg hatására a bőrünk
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vízvesztése fokozódik, így kiszárad, kirepedezik,
hámlani kezd. A faggyútermelés csökkenése miatt
könnyebben begyullad, megfertőződik, kisebesedik. Nappali bőrápoláshoz használjuk olajos, zsíros
készítményeket, hogy csökkentsük a vízvesztést. A
bőr érzékenységének fokozódása miatt fürdéshez
lehetőleg szín, és illatanyag mentes tusfürdőt és sampont alkalmazzunk. Az ajkak védelmére ajakápoló
balzsamok állnak a rendelkezésünkre. A szabadban tartózkodás előtt feltétlenül kenjük be az arcot,
az ajkakat és a kezeket. A hűvös levegő hatására a
fejbőr megfázhat, hajhullás és korpásodás léphet fel.
A nem megfelelő sapkaválasztás miatt a fejbőr nem
tud szellőzni, izzad és a faggyútermelése fokozódik,
ezáltal a haj zsíros lesz. Az ideális fejfedő (laza, természetes anyagú, melegít, de szellőzik is) megelőzheti vagy csökkentheti a problémát. Figyelembe
kell venni, hogy az óvoda és az iskola kezdetével a
közösségben szerzett fertőzések közé ma már a fejtetvesség is beletartozik. Érdemes a gyermekek fejét
gyakran átvizsgálni, főleg, ha viszketésre panaszkodnak. Célszerű megelőző kezelést alkalmazni.
Házipatika tanácsok
Az őszi-téli szezonra (is) érdemes a házipatikánkat felülvizsgálni. A lejárt gyógyszereket lesejtezni
és a gyógyszertárban leadni, ill. feltölteni azokkal a
készítményekkel, melyekre ezen időszakban szükség lehet.
Mi az, ami feltétlen legyen otthon:
Torokfertőtlenítő, láz, és fájdalomcsillapító,
komplex nátha, és megfázás elleni szer, köptető és
köhögéscsillapító, orrcsepp vagy orrspray, lázmérő.
Ügyeljünk arra, hogy legyen megfelelő készítmény külön a gyermekeknek és a felnőtteknek,
valamint, hogy ezek megkülönböztethetőek legyenek (írjuk rá, esetleg tároljuk őket elkülönítve).
Figyeljünk a hatóanyagokra. A legtöbb láz-, és
fájdalomcsillapítónak, valamint a megfázás elleni
szereknek ugyanaz a fő komponense. Mindig nézzük meg, mit tartalmaznak, hogy ne szedjük ugyanazt a hatóanyagot többféle néven.
Ha nem vagyunk biztosak ebben, akkor
nyugodtan vizsgáltassuk felül a házipatika tartalmát
a gyógyszertárban.

„Palóc Ízek Fesztiválja” 2019. augusztus 10.
A sok éves hagyományokat követve minden
évben megrendezzük a Palóc Ízek Fesztiválja falunapot, az idei évben sem volt ez másképp, a programok már augusztus 9-én, pénteken megkezdődtek.
Az erdőkürti Katolikus templomban ökumenikus
istentiszteletre gyűltünk össze, melyet Dr. Varga
Lajos segédpüspök tartott és Mekis Ádám evangélikus esperes mondott áldást. A szentmise után
Lachegyi Imre és kisérői barokk koncerttel örvendeztették meg a megjelenteket.
Másnap, augusztus 10-én már kora reggel gyülekezett a Művelődési Ház udvarában és annak környékén a sok önkéntes segítő. A konyhában nagy
volt a sürgés- forgás, dagasztották a lángost és ebédre
készen kellett lenni a babgulyásnak és a pörköltnek.
A Szabadidőparkban készülődtek a főzőcsapatok,
kipakoltak az árusok, megérkeztek az ugrálóvárasok, ahol a gyerekek egész nap kedvükre kitombolhatták magukat. A parkoltatást és a zavartalan
közlekedést a polgárőrök irányították.
A Művelődési Ház nagytermében Boda Karcsi
bácsi irányításával megkezdődtek a sakk és asztalitenisz versenyek. A Parkban Grósz Marciék hagyományőrző csoportja jurtát épített, majd bárki
kipróbálhatta a tradicionális íjak használatát.
A délelőtti órákban a színpadon először a
„Mese-Zene-Bona” interaktív gyermek műsor szórakoztatta az óvodásokat és kisiskolásokat, együtt
énekelhettek és táncolhattak a fellépővel. Ezután a
Hatvani Bajvívó Oskola hagyományőrző csoportja
következett, akik a kapitányuk, Simon Tamás irányításával tradicionális harcmodorokat mutattak be.
Ebéd után az Erdőkürti Polgárőrség Lovastagozatának bemutatója következett, mely után lovagoltatásra is lehetőség adódott. A délelőtti és kora
délutáni órákban lufihajtogatás, valamint Eszter néni
és Nyári Edina kézművesfoglalkozása várta a gyerekeket az árnyas fák alatt, de volt arcmasszázs is.
14.00 órakor az ünnepi köszöntő után egymást
követték a változatos programok. Legelőször az
Erdőkürti Pávakör a régmúltból elővett dalcsokrokat, régi népszokásokat elevenített fel. A most
bemutatott „Falusi fonó” is egy ilyen népszokás,
ahol összejöttek a falusiak, munka közben énekeltek
és tréfálkoztak, a gyerekek játszottak. Előadásukhoz
Ifj. Budai József és Budai Sámuel muzsikáltak.
Ezután az Aba Sámuel Történelmi Daloskör
nyugdíjas tagjai hihetetlen energiával I. és II. világháborús katonadalokat énekeltek. A Charme együttes előadása és a Csillag Musical Társulat operett

műsora után két helybéli, Proksza Attiláné Editke és
Holló Barbi ZUMBA bemutatója következett.
A főzőverseny, sakk és asztalitenisz verseny
eredményhirdetése után a pásztói Muzsla Néptáncegyüttes fellépése következett, akiknek tevékenysége hosszú, eredményes múltra tekinthet vissza.
Egy-egy koreográfia erejéig szinte az egész magyar
néptánckincset be tudják mutatni.
Fellépésük után a Kürtölő rejtvény sorsolása, a Csillag Musical Társulat retro party műsora
és a minden rendezvényen nagy népszerűségnek
örvendő tombolasorsolás következett. Legvégül a
Happy gang énekesének, Corynak a koncertjén
együtt énekelt és „csápolt” a közönség. Az est fénypontja, a tűzijáték után a Palócok Együttes húzta a
talpalávalót.
Legvégül szeretném méltatni falunk szülötte
Budai Mihályné, leánykori nevén Számpor Teréz
gyűjtőmunkáját, melynek köszönhetően elkészült a
„Harangoznak a mi kis falunkban” című Erdőkürti
kalendárium. Bár fiatalkorában a sorsa a szomszéd
településre, Kállóra vetette, szíve és lelke mindig
erdőkürti maradt. Elmondása szerint már régóta
foglalkoztatta a gondolat, hogy meg kellene örökíteni Erdőkürt történetét, szülőfaluja múltját és jelenét.
A falunapon abban a megtisztelésben részesültünk,
hogy személyesen Tőle vásárolhattuk meg a könyvét, melynek ott kellene lennie az Erdőkürtön élő és
a már elszármazott családok könyvespolcán.
Mindenkinek tiszta szívvel ajánlom, akik gyermekeiket és unokáikat is szeretnék megismertetni a
falu múltjával, jelenével.
Megköszönve áldozatos munkáját erőt és egészséget, családja körében eltöltött boldog nyugdíjas
éveket kívánok Neki!
Erdőkürt Község Önkormányzata nevében szeretném köszönetemet kifejezni minden segítőnek és
lebonyolítónak, akik helytállása nélkül nem tudott
volna megvalósulni a Palóc Ízek Fesztiválja falunapunk. Remélem, Nekik is maradtak szép emlékeik
a folyamatos, fáradságos munka ellenére. Köszönet
illeti ezen felül minden Támogatót is, akik anyagilag
vagy természetben hozzájárultak az idei évi falunap
megvalósításához!
Szebenszkiné Palik Katalin
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Erdőkürti Nyári Tábor
Elfogultság nélkül mondhatom, hogy a tábor az
idén méltó volt a jubileumi évfordulóhoz. 23 gyerekkel indultunk, ideális időjárási körülményekkel.
A gazdag program vetítéssel kezdődött. Styevkó Mihály összeállított a táborok történetéből egy
DVD-t. Azt gondoltam, hogy az csak minket, öregeket fog érdekelni, akik tudjuk, hogy ott az a kislány
mára már kétgyermekes anyuka. De nem így volt.
Ez az alfa generációs csapat szájtátva, síri csendben
nézte végig az 50 perces anyagot. Azután Miczki
Fanni is levetítette saját felvételeit az előző évi táborról. No, ez már ismerősebb volt az ifjabbaknak is.
Mindjárt hétfőn moldvai táncházzal kezdtünk,
melyet leendő erdőkürti lakosok, Simon Tamás
(Hatvanban történelemtanár) és felesége, Simon
Kovács Ariella vezényelt le. Először vetítés volt, hogy
hol élnek, kik a csángók, milyen a népviseletük,
hangszereik, életmódjuk. Látványos volt, érdekelte a gyerekeket. Aztán jött a tánc, lépésről lépésre,
Györgyi néni és Karcsi bácsi a gyerekekkel együtt
ropták. Pár nap múlva újra találkoztunk előadóinkkal: „élő történelemóra és bajvívó bemutató”
volt a foglalkozás címe. Vérbeli pedagógus lévén a
tanár úr visszakérdezte, mire emlékeznek a gyerekek a táncbemutatón elhangzottakból. Nem kellett
szégyenkeznünk, sok mindenre. Vetítés előzte meg
a tettleges harcot, animációs középkori csatamezőn
jártunk. Aztán kézbe kapták a polifóm és fakardokat, majd indult a haddelhadd… Örömhír, hogy a
tanár úr ígérete szerint szervez ősszel Kürtön egy
ilyen bajvívó szakkört, mely sport is, és tudomány is.
Másik kürti önkéntesünk az a fiatal pár volt, akik
lapunk hasábjain mutatkoznak be: Szabó Rubina
és Drobnyák Árpád (a hajdani Duhonyi-házból).
Azóta már házasok is! Méhészkednek. Kivetítőn
láthattuk a méheket, jól megnéztük végre közelről
őket anélkül, hogy megcsíptek volna. Láttunk igazi
kaptárt, és a résztvevők 10 féle mézből nyalogathattak jóízűen, hát hogy ne élvezték volna?!
Hallottunk még előadást a barnamedvékről,
a könyvtár szervezésében jött el hozzánk Faragó
Zoltán. Megnyugtatott, hogy Nógrád megye nincsen
barnamedvével „szennyezve”. De azt is megtudtuk,
hogy ha véletlenül mégis szembe jönne velünk, mit
kell tenni? Főszabály, hogy ne nézzünk a szemébe!
Ismét tanultunk valamit.
A csütörtök a nagy buszos kirándulás napja, irány
Ipolytarnóc! A természet szépsége mellett volt 4D-s
vetítés, forgószékekkel, ami emelte a színvonalat. Az
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utolsó napot a Holló Lovastanyán töltötték a gyerekek, a bátrak lóra is ültek. Délután a sportpályán
fociztak, este a szokásos záróbuli kicsiknek 9-ig,
aztán a nagyoknak.
Essen szó a holt időkről, ami nem is volt igazán!
Berzsák Györgyi tábornyitástól zárásig minden nap
ott volt. Amint beállt egy kis szünet, előkerült a
varázskosár az eszközökkel és az ötletekkel, így
ügyeskedhettek leginkább a kicsik. Készült szélharang, matricás pohár, medvefej – hogy aktuálisak is
legyünk –, maratott póló.
Köszönet illeti a konyhán szorgoskodó két Erzsi
nénit (Tekséné és Ocskóné). Finomakat főztek, uzsira még lángost is kaptunk, feláldozva a délutánjukat
is. Dicséret a diákmunkásoknak, akik mindenütt ott
voltak, terítettek, sorversenyt szerveztek és vigasztalták a rászorulókat. A hivatal dolgozóinak is sok
munkát adtunk, hogy ragyogó rend, tisztaság legyen
reggelente, és egész nap. Pesti rokonaink csodálkozva kérdezték, hogy tudtuk kihozni ennyi pénzből
(5 000 Ft/fő) mindezt. Hálával tartozunk azoknak
a támogatóknak, akik pénzzel és természetbeni
juttatással segítettek. Nevüket nem kérték említeni. Egyet elárulok, hogy a busz költségét a Szlovák
Önkormányzat finanszírozta. Hát így!
Na, ugye, mondtam, hogy nagyon jó volt?
Készülünk a jövő évre is.
Külkey Eszter

Mindannyian meghívottak vagyunk
Az idén is volt hittanos tábor Erdőkürtön. Bár a
katolikus közösségi ház volt a helyszín, bárki részt
vehetett benne, így kerültem én is oda evangélikusként (egyébként is tagja vagyok az ifiközösségnek).
A tábor alaptémája az elhívás volt: hogyan lettek
tanítványok Jézus követői. Ezért ehhez kapcsolódó
bibliai történeteket játszottunk el csapatokra osztva,
olykor kicsit átalakítva. Egyszer állóképben jelenítettük meg, máskor a jelenbe emeltük az ókori történetet, valamikor csak beálltunk szereplőnek, miközben
felolvasta valaki a történetet, és az is előfordult, hogy
interjút készítettünk a szereplőkkel.
A tábor közepén elmentünk Nagymarosra, megnéztük a Julianus-kilátót, majd fürödtünk a Dunában is, ami kicsit hideg volt, mégis emlékezetes.
Mindennapi program volt az „angyalkázás”. Ez
annyit takart, hogy kihúztuk valakinek a nevét,
majd megpróbáltunk segíteni/kedveskedni az adott
embernek.

Őszintén mondom: sosem unatkoztunk. Mindig
játszottunk valamit: vetélkedtünk, kézműveskedhettünk – igaz ez nem az én műfajom –, csocsózhattunk, pingpongozhattunk, és játszhattunk sokféle
társasjátékkal. Sőt, még műhelylátogatáson is voltunk Attilánál, és állatnézőben Katáéknál és Dóriéknál.
Egyszóval jól éreztük magunkat.
Köszönjük a szervezőknek és a segítőknek a sok
jó programot: Anikó tanárnőnek, Györgyi tanárnőnek és Balázsnak
Remélem, lesz jövőre is!
Garai Áron

Megújult az elszármazottak emlékoszlopa
Talán sokunknak fel sem tűnik, a temető bejáratánál szerényen meghúzódik az elszármazottaknak
állított emlékoszlop. Ezt még 1999-ben állíttatta,
az akkor a Művelődési Kör keretein belül működő,
Erdőkürtért Egyesület (amely nem azonos a napjainkban is létező, hasonló nevű szervezettel).
Az eltelt 20 év bizony már meglátszott rajta.
A védő plexilapot az időjárás tönkre tette, a tábla
szövege szinte olvashatatlan volt. Néhány hete azonban ismét régi szépségében látható, sőt. Az oszlop
egy beton alapra került és az emléktáblával együtt
fel lett újítva. Új védőlap került a táblára, a virágvázák fix, rögzített helyet kaptak, az oszlophoz lettek
erősítve.
Csak köszönet illeti azt az ismeretlen temető
látogatót, aki minden felhajtás nélkül, csendben
megújította az emlékhelyet. Köszönjük!
Styevko Jánosné
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„Bemutatkozunk”

Hat éve költöztünk ide, a Petőfi utca legvégére,
a 3. szám alá. Akkor még csak ketten voltunk a
férjemmel, Kálmánnal, mára már 4 fősre bővült a
családunk. Panna született először, Bori két évvel
később. Mára már ovisok mind a ketten. Kálmán
hivatásos vadászként dolgozik, óvja, védi a vadat és
a szántóföldi növényeket a vadkártól. Nehéz munka,
folyamatos éjszakázásokkal, kevés szabadidővel, így
legtöbbször egyedül vagyok az otthoni teendőkre.
Ez az életforma más rendszert követelt a
mindennapokban tőlem is, de sikerült a sajtkészítést
sem feladni, amit folyamatosan fejlesztek, bővítek.
Most tartunk ott, hogy egy külön házat (Szabadság
utca 6.) újítunk fel, alakítunk át sajtkonyhának,
mivel a lányok már elég nagyok hozzá, hogy
nagyobb léptékben működhessek. Emellett a
kert csinosítgatása a hobbim, Kálmánnak pedig a
horgászat. Mondhatni, mind a kettő kicsit menekülés
a csendbe, nyugalomba, akik ismerik a lányainkat,
meg is értik, hogy miért. :)
Állataink is vannak, a ház körül egy őzike lakik
velünk, akit egy kállói család talált az erdőn, és akit,
remélem, sikerül majd visszaszoktatni az erdőbe.
Na és persze Vitéz, a lassan 10 éves hannoveri
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vérebünk, akit sokan ismerhetnek a faluban, mert
igencsak rosszul érzi magát nélkülünk, és hajlamos
volt elindulni társaságot keresni, amíg nem volt
villanypásztor kifeszítve.
Rajtuk kívül vannak még kecskéim, akiknek a
tejét kicsi koruk óta isszák a lányok, és birkák,
akik a volt TSZ-telepen nyírják a füvet. Előfordult,
hogy mást gondoltak erről az elképzelésünkről,
és kilógtak a telepről, de hosszas rábeszélés után
sikerült meggyőzni őket, hogy ez nem járható út
számukra. Elég gyakorlatias, maximalista emberek
vagyunk mind a ketten Kálmánnal, igyekszünk
mindent magunk megoldani, megvalósítani, ami
csak az erőnkből telik. A lányainkat pedig imádjuk,
mérhetetlenül büszkék vagyunk rájuk, bár néha
beszélhetnének kevesebbet és halkabban. Nagyon
szeretünk Erdőkürtön lakni, azonnal befogadott
minket a közösség, és mindig kaptunk segítséget, ha
szükségünk volt rá. Hálás vagyok, hogy ide sodort
az élet, és hogy egy ilyen faluban, közösségben és
ilyen remek barátokkal tölthetik gyerekkorukat a
lányaim.
Bányainé Dóri

„Bemutatkozunk”
Köszönjük szépen a felkérést a bemutatkozásra.
Amikor említjük ismerősöknek, rokonoknak a
Kürtölőt és Erdőkürtöt, nagy érdeklődéssel fogadják, és némileg irigykednek is, hogy milyen jó az
összefogás és az összetartás a faluban. Rubinával
2018 januárjában kezdtünk el házakat nézni, mivel
szerettük volna a sokévnyi kollégiumi létet a hátunk
mögött tudni. Fontos szempont volt, hogy Gödöllő
legyen lehetőleg minél gyorsabban elérhető, viszont
közel legyen a természet, és nagyszerű méhlegelőt
nyújtson méheink számára. Más fontos szempont
nem igazán volt, így jó pár település szóba jöhetett.
Egy nap viszont ellátogattunk Erdőkürtre, a falu első
tapasztalásra is szimpatikus volt.
Végül is sok keresgélés után itt vásároltunk házat,
Őszi Barbaráét, a Hárs út végén. Beköltözésünkre
tavaly június végén került sor, és azonnal megkezdtük a ház és környékének rendbetételét. Ezeken
a feladatokon keresztül ismertünk meg kedves és
segítőkész helybelieket, kezdve a szomszéd családdal.
Az alapvégzettségünket tekintve mindketten
állattenyésztő mérnöki szakot végeztünk. A mesterképzéseinken már külön vettünk részt, Rubina
okleveles ökotoxikológus, míg jómagam agrármérnök vagyok. Doktorképzésben is részt vettünk, PhD.
fokozatainkat pár éven belül szerezzük meg. Rubina
mikotoxinok DNS károsító hatását vizsgálja, illetve
oktat a Szent István Egyetemen, Gödöllőn, én pedig
őshonos és hibrid tyúkfajták keresztezésével és vizsgálatával foglalkozom, illetve a Szaporodásbiológiai
Laboratóriumban dolgozom a Nemzeti Biodiverzitás
és Génmegőrzési Központban, szintén Gödöllőn.
Tanulmányaink során a kedvencünk a méhek
mellett a baromfi volt, így a meglévő méhcsaládjaink ideköltöztetése után tyúkok és pulykák érkeztek a portára, most már a vízi szárnyasok is színesítik az állományt. Nemrégiben egy kóbor kutyát is
befogadtunk, akit a falu közelében találtunk, így most
már kicsit tipikusabb képet mutat udvarunk. Közös
szenvedélyünk a méhészkedés, és nagyon örülünk
annak, hogy idén már erdőkürti mézet árulhatunk.
Ezzel is tudjuk a falu (legalább) nevét megismertetni
olyan emberekkel, akik még a térségről sem nagyon
hallottak. Felnőttképzést is tartottunk méhészkedéssel
kapcsolatban, és megtisztelő volt, hogy a helyi táborban is beszélhettünk a méhekről és a mézről.
Az Erdőkürthöz való tartozásunkat szerettük
volna erősíteni azzal is, hogy itt helyben tartottuk
az esküvőnket, ami július 27-én volt. A templomi

szertartást követően a Polgármesteri Hivatal mögötti
területen volt a polgári esküvő, amit Helga csodálatosan
komponált meg, és még igazi méhészverset is költött
nekünk. Nagyon hálásak vagyunk neki is, illetve a
polgármester asszonynak, hogy számos ponton kaptunk segítséget. Ügyeltünk arra, hogy vendégeink,
akik messziről és messzebbről érkeztek, kapjanak
egy szeletet Erdőkürtből, így igyekeztünk minden
téren a helyi erőforrásokra támaszkodni. Külön nagy
köszönettel tartozunk Erzsi néninek és csapatának,
hogy elkészítették az ebédünket, és hogy minden
gördülékenyen folyhatott. Annak ellenére, hogy az
eső is folyt a sátrakról, és elég izgalmas időnk volt,
szerencsére nem zökkente ki a dolgok menetét, és
így szép emlékeket zárhattunk szívünkbe.
Rubina és Árpi
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Sikeres Fiataljaink
Ló és lovas
Kiskorom óta nagyon rajongtam a lovakért. Nem
játszottam babákkal, mint a többi kislány, én inkább a pónigyűjteményemet bővítgettem. Ennek a
lóimádatnak meg is lett az eredménye, ugyanis 2014.
augusztus 1-jére azt kértem névnapomra, hogy a
szüleim vigyenek el engem lovagolni.
Ellátogattunk az erdőkürti Holló Lovasklubhoz,
és ott tettem először próbára magam. Az első alkalom annyira megtetszett, hogy elkezdtem rendszeresen járni. Négy évig jártam oda, és ez alatt az idő
alatt megtanultam egyedül irányítani a lovat mind
a három jármódban: lépésben, ügetésben és vágtában. Megismerkedtem a lovastornával, és ezt be is
mutattam egyes falubeli rendezvényeken. Nagyon
megszerettem az ottani lovakat, viszont 2018-ban
különböző okok miatt mégis ott kellett hagynom
a helyet. Így kerültem Aszódra a Kele-Kótya Lovas
Egyesületbe. Nem bántam meg, hogy átjöttem, mert
itt több lehetőségem nyílt arra, hogy fejlesszem tudásomat. Az oktatóm nagyon közvetlen, és jó órákat
tart. Nagyon sokat fejlődtem, mióta átkerültem, és
ez meg is mutatkozott 2018 szeptemberében Ócsán,
amikor sor került arra, hogy összemérjem tudásomat
más lovasokkal, ugyanis részt vettem első versenyemen. A D1 díjlovas programmal ötödik, az ügyességi

Szavalva és dalolva
Elkezdődött az iskola, és én harmadik osztályos
lettem az aszódi Csengey Gusztáv Általános Iskolában, de most még az elmúlt tanévben elért eredményeimről szeretnék mesélni.
Négy szavalóversenyen vettem részt. Először az
iskolában, ahonnan tovább jutottam a városi és a
tankerületi vers- és prózamondó versenyre.
Domonyban került megrendezésre a tankerületi
iskolák versenye, ahol első helyen végeztem Romhányi József Interjú a farkassal, aki állítólag megette
Piroskát című művével.
A tavaszi szünet után Gödöllőn, a játszóházban egy
kétfordulós versenyen értem el a második helyezést.
Zeneiskolába is járok, és Csilla néni kérésére
Maczák Danival elindultunk a népdaléneklő versenyen, ahol kisegyüttes kategóriában bronz fokozatot
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feladatok elvégzésével harmadik helyezést értem el.
A nyár nagy részét is velük töltöm, ugyanis lovas
táborokat tartanak, melyekben segítőként vagyok
jelen.
Összefoglalóul: nagyon örülök annak, amit az
elmúlt 5 év alatt elértem ebben a sportban, viszont
még nagyon sokat kell fejlődnöm, hogy elérjem a
célomat, hiszen nagy vágyam, hogy egyszer a lovaglás ágazatai közül a díjugratást űzhessem.
Nánai Boglárka

értünk el. Izgalmas volt a tavalyi tanév, és szeretnék a
továbbiakban is hasonló eredményeket elérni.
Gyulai Tamás

Sportköri hírek – Futball szakosztály
2019.08.17-én elrajtolt és kezdetét vette a
2019/2020-as szezon a Nógrád Megyei III. osztályban is. Öt új taggal bővült csapatunk, így csapatunk színeiben köszönthetjük Makó Marcellt, Tóth
Bencét, Futó Mátét, Nagy Bálintot, akik a Héhalom
SE, valamint Moór Krisztiánt, aki a Kartal SE csapatától igazolt át hozzánk.
Első mérkőzésünket 2019.08.19-én játszottuk,
azonban sajnos csak egyszer sikerült betalálnunk
az ellenfelünk hálójába, így vereséggel ugyan, de
annál több lelkesedéssel vonultunk le a pályáról,
bízva abban, hogy a folytatás jobb lesz. És jobb lett!
2019.08.25-én a második fordulóban Nézsa SE csapatánál vendégeskedtünk, ahol 7 találatot szereztünk,

míg ellenfelünk csak 2-szer talált be a hálónkba. A
harmadik fordulót hazai pályán játszottuk, ahol
3-0-ra vertük az Ősagárd csapatát, majd az elmúlt
hétvégén a Legénd SE fogadta csapatunkat, azonban
ők sem tudták megállítani játékosainkat. Hétvégén
a tabella élén álló Rétság VSE-t fogadtuk. Nem volt
könnyű mérkőzés, nagy csatában, kiváló játékkal,
2-3-mas eredménnyel hagytuk el a pályát, azonban
játékosaink kedvét cseppet sem vette el, hétvégén
folytatjuk Becske csapatát látjuk vendégül!
Harsogjon hát a „HAJRÁ KÜRT!”, szurkoljunk
EGYÜTT!
Holló-Kovács Adrienn

1. forduló
2019.08.19

hétfő

17:00

ERDŐKÜRT SK

IPOLYSZÖG SE

1-2

2. forduló
2019.08.25

vasárnap

17:00

NÉZSA SE

ERDŐKÜRT SK

2-7

3. forduló
2019.09.01

vasárnap

17:00

ERDŐKÜRT SK

ŐSAGÁRD LK

3-0

4. forduló
2019.09.08

vasárnap

16:00

LEGÉND SE

ERDŐKÜRT SK

3-5

5. forduló
2019.09.15

vasárnap

16:00

ERDŐKÜRT SK

RÉTSÁG VSE

2-3

6. forduló
2019.09.22

vasárnap

16:00

ERDŐKÜRT SK

KSE BECSKE

0-4

7. forduló
2019.09.29

vasárnap

16:00

PATAK SE

ERDŐKÜRT SK

4-1

8. forduló
2019.10.06

vasárnap

15:00

ERDŐKÜRT SK

SZONDY SE HONT

9. forduló
2019.10.13

vasárnap

15:00

KESZEG SE

ERDŐKÜRT SK

10. forduló
2019.10.20

vasárnap

15:00

ERDŐKÜRT SK

ÉRSEKVADKERT SE II.

11. forduló
2019.10.27

vasárnap

12. forduló
2019.11.03

vasárnap

13:30

ERDŐKÜRT SK

TERESKE KSE

13. forduló
2019.11.10

vasárnap

13:30

KÉTBODONY SE

ERDŐKÜRT SK

14. forduló
2019.11.17

vasárnap

13:00

ERDŐKÜRT SK

ROMHÁNY SE

15. forduló
2019.11.24

vasárnap

13:00

FELSŐPETÉNY SE

ERDŐKÜRT SK

SZABADNAP!

ERDŐKÜRT SK
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Örömhíreink
Az emberi élet nagy állomásainak eseményeit
ünneppé tenni az ember ősrégi törekvése. A családi
ünnepségek között a legősibb örömünnep és a legtöbb
hagyománnyal rendelkezik a házasságkötés, az esküvő.
Leginkább a tavaszi, nyári hónapok az esküvők időszaka. Az alábbi boldog párok életük nagy napjába enged-

nek bepillantást. Nem mindegyik házasság Erdőkürtön
köttettet, viszont minden pár helyi lakos, vagy itt nőtt
fel. Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk!
Orgoványi Helga

2019.07.13-án Korbely Ronald eljegyezte kedvesét, Koncz Orsolyát. A romantikus lánykérés helyszíne
Portugália volt, ahol Orsolya szakmai gyakorlatát
töltötte és mit sem tudott Ronald érkezéséről. Nincs is
ennél csodálatosabb meglepetés!

2019.07.19-én Németh Ádám és Kaposi Adrienn örök
hűséget fogadott egymásnak szeretteik körében Vácott.

Buda Mária és Vaskó Lajos erdőkürti lakosok
2019. július 22-én kötött házasságot Kállón.
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Drobnyák Árpád és Szabó Rubina Tünde 2019.
július 27-én az erdőkürti templomban kötöttt házasságot Isten színe előtt.

Csépe Ádám Gábor és Földi Beatrix is kimondta a
boldogító igent az Erdőtarcsai MTA kastélyhotelben
2019.08.17-én.

Radics Attila ès Patkó Titanilla 2019.08.17. házasságot kötött a Hèvízgyörki evangèlikus templomban.

2019.08.24-én Gergely Zsolt és Széles Judit is igent
mondott egymásnak.
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10 millió fa
Júliusban, spontán bontott szárnyat a 10
millió Fa közösség, mely országszerte új fák
tömegének, szám szerint 10.000.000 darabnak a
mihamarabbi elültetésére vállalkozik. Mára több
mint hetven helyi közösségben, 12.000 önkéntes
dolgozik azon, hogy ez az ambiciózus cél meg is
valósuljon.
A kezdeményezéshez Erdőkürtön is csatlakoztunk. Felvettük a kapcsolatot az országos szervezőkkel, elkezdtük átgondolni a feladatokat. A 2019.
november 9-re tervezett nagy, közös faültetésig ki
kell találnunk együtt
• hova ültetünk,
• hányan tudunk részt venni az ültetésben,
• milyen magoncokat szeretnénk,
• hogyan és ki fogja őket gondozni, míg megerősödnek.

A helyi elképzelések mellé a központi szervezők
szakmai támogatást is adnak, és segítenek a helyi
csapatoktól érkező felajánlások lehető legjobb hasznosulásában. Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy
csatlakozzon, és idejét, szakértelmét, területét, magoncokat, eszközöket - vagy bármit, ami hasznos lehet - fel tud ajánlani a cél érdekében, szívesen látjuk
a csapatban.
Tervezünk közös sétát a faluban, hogy megnézzük, hol vannak szabad területek, szeretnénk több
alkalommal “gyűlést”, találkozót is tartani.
Elérhettek minket 10milliofa.erdokurt@gmail.com
e-mail címen, vagy személyesen (Bányainé Sárdi
Dóri és Zima-Barna Zsuzsi)
Zima-Barna Zsuzsi

Anyakönyvi hírek
Elhaláloztak:
Virágh Mihály
Bárnai Jánosné (Bratkovics Mária)
Kapuszta József
Czeba Pálné (Pazsiczki Erzsébet)

2019. 09. 07.
2019. 08. 13.
2019. 07. 31.
2019. 08. 21.
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