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A gergelyjárásról
Evszazadokon lceresztül élt Maglarország eg/es tájain a gergelyjáras szokása Nag
Szent Gergely pópa emlélttapján - a Hváló pedagógusra is emlélrcne _ hózról hána jártak a
diókok településükon, hogl toborozzák az iskoláslconúalrat és adomórtyolrat giÍjtsenek
tanítójuk számára. Néhfuty dallam a mai napigfemmmadt, mi ezelte tómaszlrodva próbóljuk
_
felídémi ezt a népszolrast már nem a tanítólmak (tanárolouk) gújne, hanem az iskola
felszer e ltségétfej Ieszne,

ImÚír hagyomrínynak tekinthető
település{lnkön a gergelyjárás, melyre
mind az isko|a mind a falu népelelkesen
késáilt. A gyerekek közíil 2004-ben is
a
népszokas
annyian jelentkeáek
felelevenítésére,
hogy négycsoportjártaaz
utcákat. Előfordult, hory egy-egy háa:o,l
nem voltak níjuk kívancsiah a többség
azonban nemcsak szívesen fogadta a
gyerekek énekét,hanem bőkezúenmeg is
jutalnazta munlcíjukat.
Hogy milyen sokan készÍiltek a
gyerekek fogadrísára"megmutatja a sok
gytimölcs és édesseg, valamint azok a
&íÍg:yiadomrínyolq melyeket az iskolai
munkasonínkihinően fu&rnk haszrrosítani.
Ám nem csak ilyen ajríndékokkal
halnozták e| ,a diríkokat. Az anyagi
segítsegetszímokbarris ki tudjuk fejezni:
79.150Ft. gyűlt össze. A falu ismétjelesre

vusgánott nagylelkíiségbol.Aki nem volt
otthon a gyerekek látogatásakor, utólag
hildte be az iskolríba a rájuk szÍnt
összeget.
Mire haszruíljuk fel? Elsőként a
sporteszközöket
baleseweszélves
szeretnénkkicserélni illetve megjavíttatnl;
a tornaszekrényremélhetólega napokban
érkezik meg. A maradékból iskolrínk
eszközellátottságát igyekszÍink javítani'
hogy a mi gyerekeink is megkaphassrík
ugyanazt,arrrithasonló koru trírsaik_ egy
nagyobbintézményben.
Köszönöm
mindazok segftsegét,
akik szeretette| trírgyi és anyagi
adomrínyokkalelőbbre lendÍtik az iskolai
munkát,s .rzonkereszttil a falu jövőjéről is
gondoskodnak.
Kenyeres
Aniko

KITEKINTO
2004. augusztus 20. Az a||amalapítrásról
és Szent Isrván királyról emlékeztirrkmeg az
emlékmiinél
a délelőttitinnepségkeretében.Ekkor kertil sor az újkenyérmegszegésére
is.
2004. augusztus 28. Falunapot tarfunlq ahová meghívjuka községtinkből e|szatmazottakat
is. Vendégtinklesz a ráckevei KéveNéptáncegyiittes,melynektagjai az erdőktirti lakodalmast
fogják feleleveníteni. A programban többek ktjztjtt helyet kapnak kiilönfele
sportrendea/ények
ésa helyi hagyornínyőrzők műsorais.
A fenti eseményekre Erdőkürt minden jelenlegi ésvolt lakóját
szeretettel hÍvjuk ésvárjuk!
programa helyi hirdetőn olvasbatómajda rendezvények
Részletesebb
előtti napokban.
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Sakk. ésami mögiitte van

Megszoktuk mrír, hogy a sakk sportrígbanaz Erdőkiin név kötelez.
Tanulóink évről évrelelkesen indulnak a versenyeken,és bízony nincs okuk
szégyerrkeniaz eredmények
miatt.
IdénPásaón kezdődtek a küzdelmek,atrolkétcsapatotindítotrunk(felsős
lrínyokés felsős fiúk), és az etső helyet elhódítvamindkettő továbbjutott.A
folytatísmár nem ment ilyen simán, de azért.
a lanyok (Petnís Kinga, Tekse
Tímea, Nedeliczki Li|la) így is aranyéremmela nyakukban térhettekhaza
Nógnídrnegyerről,a megyei döntőről. Ez az országosdöntőn való indulás jigát
jelentette,mely Szombathelyenkerül majd megrendezésre.
A fiúknak sajnos
gyengébbnapjuk volt, ígynem lesz alkalmuk dunríntulitríjakkalismerkedni.
A megyei egyénidöntő a hagyomanyoknakmegfelelőenKarancslapujtőn
zajlott. a Gordos.kupa keretében.22 tartulónk vett részta veffienyen,ezze|
iskolrínk-a rendezőket leszámíwa-a legnépesebb
ktildottséggelképviseltette
magát. Gyenrrekeink kittinő szellemben versenyeztek,de a kupáért folytatott
k.trzdelemben
csak a második helyre futotta.Nem így u egyéniben!Petrás
Kinga 100%-osteljesítménnyel
az t. helyen végzetta fV. korcsoportoslanyok
mezőnyében,ezéttjr'lrriusban
Debrecenbenő képviselhetimajd megyénketés
falunkataz orczáglegjobbjaiközött. Szinténremekül szerepeltNedeliczki Lilla
(m. korcsoport) és Szlavkovszki Norbert (I.korcsoport),akik eztistérmet
vehettekát. A többi tarrulónem értel dobogós helyezést,de lelkesenjátszottak
ésegyüttörültek az érmesekkel.
A gyermekekméltatísamellett köszönetet mondunka sziilőknek is, akik
köztil nem egy szabadságot vett ki azért,hogy nebulóink eljuthassanaka
versenyekre,valamint az önkormányzatnak, amely egy mikrobusszal segítette
utaziísrrnkat.
Haujár Zoltán

Vélenények

az erdőkürti

crerqelviárással

kapcso].atban

A gergelyjárással
kapcso1atban
szerzett
é1mények mindenki
számára maradandóak.
Hisz nem csak a fa}u lakói
jót
mulattak
az előadásokon,
de a gyerekek ís jó1 szórakoztak.
Közvé1emény-kutatást
végeztünk.
Megkérdeztünk
embereket,
ők
pedíg eImondták véleményüket a
kapcsolatban:
9er9e1yjárással
Nekem nagyon tetszett
a gergelyjárás,
örü]ök,
mert iIyen
régebben
nem volt
Erdőkürtön,
és örü1ök
annak,
hogy
az
iskolában
ilyen
dolgok
tÖrténnek,
a
tanárok
ennyire
fogla1koznak
ve1etek,
ez csodáIatos.
Jtvőre
is
szeretetteI
várom a gyerekeket.
Nagyon
tetszett
az
előadás,
és
elégedett
vagyok
a
hagyományőrző
mriködésével is.
E1 vagyok ragadtatva
, mikor a
Iányok
népviseletbe
tltözve
tánco].nak
és
énekelnek.
Nagyszerűek
ezek
a hagyománYok,
többet
is
szívesen
Iátnék
be1ő1ük.
Szerj.ntem
nagyon jó,
ha
fölelevenítitek
hagyományokat.
Én mindig szívesen látom,
ha
ha több j.lyen esemény torténne.

ezeket
a régj.
jöttÖk.
Jó lenne,

EantasztÍkus
volt
a gergely-járás.
Máskor
népszokást is szívesen látok.
Remélem jövőre
is

ís 1ehet.
lesz.

Más

orültem
ennek a hagyománynak.
Legközelebb
is
legyen'
mert'
szerintem
dolog és 1endít
)ó
a falu
színvonalán.
Nagys zeru
lenne, ha több ilyen eseménnyel is taIálkozhatnánk.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
azoknak,
akik
örömmel
beszéltek
a Gergely-járássa1
kapcso1atos
élményeikről.,
akik
örömmeI fogadták iskolánk
tanulóinak
előadását.

Nedeliczki
VII.

oszt.

Lilla
tanuló

Átt a bál
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Gyermeknap gyerekszemmel

A tengernyielfoglaltságésmurrkamellettnevelőink ara is szakítottak
időt, hogy számunkra egy örömteli napot szerezzenek.
de ez sem szegtekedviinket.
Május 28-arlsajnosesös napraébredtÍinlq
.ugatott
tekintetetláttunk. Kilencre
Miut'án megérkeztiinkaz iskolába' csupa
mindenóvodiís,vendégéshelyi diríkelfoglaltaa helyétaz épületlegnagyobb
termében.
Az &dekes vadászbemutató
utan. melyetLipovszky Gyuri bácsi
tartott- megkezdődou avátvavárt verseny.ot csapatversengetteg1rmással:
ALegizgalmasabbállomás - amiben
négyerdőkiirti ésegy egyhrízasdengelegi.
biztos,hogy mindenki örömét lelte- a szabadbanlévő íjászatéslövészetvolt. A
vetélkedőtkövetően került sor 2Vebédre,melyeta művelődésihrízban
fogyasztottunkel. A szakácsnőknekköszönhetően nagyonfinom gulyríslevest
pedigkülönfele sütiket szolgáltakfel. Visszatérvea suliba
kaptunk,desszertként
eredményhirdetés
következet| melyensok vidám arcotpillantottunkmeg.
Köriilbelü|tiíperc múlvamindengyerekazt csiná|ta,ami éppentetszettneki.
Sokan azíjaszkodástválasrtofiáI<"
ez volt a legnépszeriibb
elfoglaltság.
Ezenkíviilméga programbanszerepelta lajhármászás,tollasoziís,
ugrókötelezés,frbbtzés.Délutrín
négykormindenki fáradtatyde elégedetten
hazaballagott.
Krír,hogy csak egy ilyen alkalom van az évben.Nem bánnank'ha
többször lenne.

Garai Szilvia ésHolló Barbara

,,LégyréSen!''
Erdókiirt(Kin ) kozséglakói összetbgasraszólítanakfel mindenkisteleprilést'minden
avidékert'
az onzág jövőjeert aggódó HONFITARSAT!
A MagvarKoarínaságjelenlegikormányaa 652a04.(iv.15.)Korm. Rendeletével
többcélú
kistérségi
társuliísokpreferálasátruae ki célul,ésehhezkomoly pénzosszegeket
ríldoznaDE! Ennek ára van.
1.
Számosjelenleg mi.rködőóvoda éskisiskola megkell' hog;vsztinjön!
(Régiemberek,régimódszerek:körzetesítés.)
z.
Falvaink megtartóerejenagybanfiigg az intéa:rényi
el]átonsá5ól. A.holníng5
óvoda. iskola' onnana fiatalokmenekrilnek.Nagyobb teleptiiésen
könnyebb az
pia, narkó, öngrilkosság!
élet.?Ésa veszélyek:
3.
Azintéanényekbezírásaután ingatianjairrkértéke
a töredékére
csökken.
jó'
Kinek
ha az erykor uépescsaládi hiízbólnyaraló lesz?
4.
A nemzeti kultura ápolasábandontő szeÍepevan gyennekeinknek. Ha ők a
hagyomanyoKatnem tetepúiesrlkon
glakoroÜáiqaickormegszünikitötÜdésiiii
anyafoldjükht z. Ho ntalan, gyö kértelen,manipulálható,, b i rkanyáj "
Iesznek?
5.
A nenrzetiségek
kultrrrájukgondoz:ísát
szinténe./ermekeikenkeresxiil tudjík
a leghatékonyabban
véghezvinni.Saját intéalénynélküibiaosak lehetÍirx
','allrifalv.aknag.vrészéberr.
abban.ho14'n nramégnragátne:nzetiséginek
rövid
határidő belul megszunika nenuetiségikötődés.PIagrarország ígvvédia
kisebbségeket?Mi}yen jogon várjuk el, hogr szomszédainktiszteletben
tartsáíkazott élőmagrarság jogait?
6.
Az óorérz;etében
megsértett
falusi embernem lesz jó murrkaerő.
Idegrendszerének
mindenidegszílábantiltakozik az ót é'rtsérelemmiatL ésea
munkaheiyére
is továbbfogjavinni. Ennekegyeneskövetke-rnénye
lesz a
munkanélktiliség.
3 millió koldus ésdepressziósországa?
T.
A Íalusidiak büszkesajátiskolájaraésteljesítrnényére.
I{a nrostebbrjl
kiszakítjak,a csalódás okoztasokk mérhetetlen
krírokatokoz személyiségének
fejlődésében.
Hatvrínyozódikközöttrik a kozöny, az erőszakosság,a brutalitís'
az idegrendszeriieglabilis ríllapot.,,Hambutgerzabáló bezbólsaplcis
diszkó patlcínyoklesznek?''
Talán ezt akarjuk? PÍi nem!
Szó nélküItörődjünk bele?Soha!
Fiigg tz a napi potitikától? Semmi köze hozzá!
Demokráciában firyelmen kívül lehetharyni a népakaratát? Köwe hisszük!
Alrkor teryiink meg mindent iskolánkért óvodánkért' postrínkért!

Erdókürr2004.07.07.

