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gyermek.ésifiúságitábor
Sz|ovákanyanye|vűésnépismereti
Erdőkíirttin
(2005.júliusl l-l7.)

A tabort a Művelődési Kör és
Szlovák Szewezet már hetedik alkalommal
indította községÍinkben.A 2005. évi talaÍl
az egyik legsikeresebbnek mondható. A
részfvevők szátmát tekintve ktilönösen,
mert több mint hetven gyermek jtitt el a
táborba. A legtöbben erdőkürtiek' de az
elszármazottak gyerrnekeiből is voltak
Vácról,
Acsríról,
szép
szrímmal
Galgagyörkről, Csomádról és Buclapestről.
még
Középiskolások,
fóiskolrások,
egyetemi oktató is volt köZtiik. Nekik
ktiltin köszönet, mert sokat segítettek a
hasznos
kisebbek
szabadidejének
eltöltésében.
A pedagógusok köziil köszönjtik ifi.
Budai Józsefiré, Máthé Agnes, Kenyeres
Anikó és Havjrír Zo|tán közremÍíködését.
Nagyon meg vblrunk elégedve az ővoda
ffizőasszonyaival, akik mindig jóíni és
bőséges ebéddel kínáltak berrniinket.
Nagyon jó volt, hogy a szülők az ebéd
uzsonniík
az
felszolgálrísánál,
elkészítésénél
segítettek, s ajandékaikkal
(zöldségek, üdítő, méz, sütemények)
változatossá tették azokat. Nagyon jó
étvággyal, bőséggel fogyasztottrák a
részfvevők.

A szülők a buszkirándulásról itthon
programot
maradt kicsiknek
ktilön
szeweztek
helyben.
autóbuszos
Az
kirandulás során felkerestiik Szanda vétrát,
a béri állatfarmot és az egyhazasdengelegi
Á'paa-to.i templomot. A pásztói közös
ebéd után a hatvani stranrjon mostuk le az
útporát.
A trábor tervezett programját maradék
nélktil megvalósítottuk. Az
elméleti
(szlovrík
előadtísokon túl
nemzetiségi
fuclat: Dr. Alt Gyula; Kiirt története:
Harczos Isfuán) a szloviák trínc- és
játéktanulas, valamint
a
kéznrűves
foglalkozasok is nagy sikert arattak. A
vetélkedő, tríncbemutató és a tábortilzi
éneklésszép befejezése volt a hétnek. A
vasámapi
szép
istentiszteletek után
számmal gytilttint össze, hogy a temetői
kopjafanál és az ősök sírjainrfl virágot
helyezziink el.
A tábor részwevői a jövő évi
talá|kozás reményében búcsúaak el
egymástól.

A tóbor anyagi feltételeit a .M{clglarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Kozalapfu,nánytól pályázaton nyert 80 a00 forint, az orszaggűlés Kisebbségi Bizottságónak
]00 000 forintos támogatósa, és a helyi kisebbségi Ónkormányzat I50 000 forintos
hozzúiúrulása teremtette meg. A tobbi kiadást a Művelődési Kör .fedezte az SzJA eg/
szazal élrninak beíiz etéseib ő I.
Id. Budai József

KALENDÁRlUM
időszakban
az
munkák(aratás,betakarítás)
annyiralefog|alták
A nyári-őszí
a gazdasági
ki népszokások,
is igen
hogyezekben
a hónapokban
csake|vétve
a|aku|tak
s a mu|atozás
embereket,
pontosan
viszonta paraszti
kötődőnevezetes
napok,me|yek
élethez
ritkavo|t.Anná|fontosabbak
azé|et
rendjét'
kijelö|ték
AMTTÜNNEP
Péter-Pál
napjával
megkezdődött
mezeimunka'
azaratás.
azegyik|egkeményebb
A parasztok
heteket
is a
hosszú
tö|tötteka túzőnapona gabona
betakarításáva|,
sokana néhány
irás éjszakákat
végeáével
Az
a
aratikoszorut
készítettek,
mezőntö|tötték. urada|makban
do|gozik munka
s éneke|ve
vonultak
a gazdához:
föl is kötttika báróúrbúzáját.
,,Learattuk,
El is hoztuk
udvarába
azöröm koszoruját'
misokszépcsomót
a mezŐn,
csináltunk
jóságos
Megis á|dott
Teremtő.''
a
kíná|ta
rendezett
tisáe|etükre.
Vendéglátijuk
éte|lel.ita||al
őket,mu|atságot
NAPJA(szeptember
M|HÁLY
29.)
je|entös
is
részén
ki a cselédek
bérét,
s néhol
a pásztorokat
Az ország
ezena naponfizették
Egyesvidékeken
nagyvásártísrendeztek
a rájukbízott
á||atokkal.
ekkorfogadták,
hogye|számo|janak
ilyenkor.
Mihá|y
|ovaderes,behozza
a telet'',
de ,,haSzentMihálynapjánmégittVana fecske,
,,Szent
vígan
|egelhet
a kecske.''
E napegyben
a ,,kisfarsang"
kezdete
is.
karácsonyig
FERENCHETE
időpontja
vagyis
A vetés
lega|ka|masabb
azoktiber4.körtilinapok.
a ,,bÚzahét'',
(október
ts.),S|MoN
2B.)NAPJAÉsn szÜnET|BÁL
TERÉZ
.lÚoÁs(oktÓber
l
(Teréz-szedés),
ésEgervidékén
Teréz.napon
Tokajban
viszont
SimonJúdásnapján
A Ba|aton
('Rég
NoéTokajhegyormára,
A
kezdika sző|őszedését
íe|irta
hegyaljai
kapás,várjSimonJÚdára!',).
a szÜretelők
végigvonultak
a falun,
majdhajna|ig
mulattak.
szüretvégeztével
VENDEL(oktÓber
20.)ÉSootrloron(október
26')NAPJA
Aho|nemMihá|y
napjavolta pásztorfogadás
ideje,
Vende|
vagyDemeter
napján
hajtották
bea
jiszágokat,
fa|ubaa
vagyisa kinnmaradtak
hiszena mondásszerint,,Vende|
visziaz á|latokat'',
könnyen
e|hul|anak.
Demeter
napján
szokásban
vo|tazá||atvásár,
va|amint
a juhászbá|,
a ,,dömötorözés".
MÁRTON
NAPJA(november
11.)
libát nem eszik,egészesztendőnát éhezik.''
Ehheza naphozis
,,AkiMárton-napon
pásztoninnep,
gazdájuknak
SzentMártonuessze,1éÍ,
kapcso|odott
helyenként
a kanászok
ajándékoáák
a
melymegmutatta,
hányat
ma|acozik
is:,,abornak
SzentMárton
a diszni'S ez az újborszÜ|etésnapja
bírája''.
(november
19.),MTAL|N(november
2s.)ÉSANDRÁS(november
30.)NAPJA
ERZSÉBET
kopog,
karácsony
|ocsog'',
s mindez
ÍordÍtva
Ezsébet
csobog,
Kaia|in
kopog'',
Katalin
a
,,Ha
',ha
jövendőbe|iiÜk
izgatottan
is igaza népimegfigyelés
szerint'
Katalin
ésAndrásnapona |ányok
kezdtek
vizbetettgyÜmö|csfaág,
ólomontés,
vagymáspraktikák
segítségéve|'
Ezenje|esnapok
megjós|ásába
jelentik:
vagyis
bezárja
hegedűjét''.
a kisfarsang,
a |akoda|mak
idejének
befejezését
is
egyben
"András
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oruxonmÁruyzarl
nínex
jú|ius7-éntartotta.Pasáerovics János
A Képviselő-testti|etlegutóbbiÜlését
polgármesterbeszámo|tróla, hogy a ,,KállTés térségeivóvíztávvezeték''program
befejeződött,a vízvezeték
átadásra került.|smertette
továbbá,hogy a tervezetteknek
megfelelőenfolyik az iskola épÜ|etének
mesze|ése,illetveaz Tvodai vizesbJokk
fe|újítása,
a fa|baépített
vezetékekke|
aho|a fa|onkívÜlivezetékeket,
vá|tjákki, illefue
készítenek.
az o|ajfestéshelyettcsempeburko|atot
|smertettehogy a parkban, az
kerü|ta díszkút,
il|etveelókészÍtés
em|ékmtinél
e|helyezésre
alatt á]l az em|ékmű
előtti ösvény díszburko|attal
történő e|látása is. E|mondta,hogy az uya műkodő
ltiúságiK|ubszámára a Po|gármesteri
Hivata|,a meglévóADSL vonal segítségéve|
biztosítjaa szélessávúinternet e|érést.|smertettetovábbá, hogy a TáncsicsTéglaház utak felújításamegkezdődött, az aszfaltszónyeggelmár e|készü|teka
kivitelezok,ugyanakkora padka megépítéséve|
folytatódnakmajd a munká|atok,és
jÚlius
várhatóan
uto|sóhetébenkerülsor a műszakiátadásra.
pc. e|ső napirendi pont keretébena képviselőkjóváhagyták az iskola
Szervezeti és Működési Szabályzatát, majd pedig újabb egy éwel
meghosszabbították Budai József könyvtárosi, il|etve Havjár Zo|tán
mtÍve|ődésszervezői
megbízatását.
Megvitattáka nyári programmalkapcso|atose|képzeléseket,
s a Képviselo.
testü|et,illetvea je|en |évokegyetértettek
abban, hogy augusztus27-énegynapos
rendezvényt
szervezneka fa|ulakóinak,me|ynekrész|etesprogramjamegismerhetó
lesz a Kirrtoloben.
Döntött a Képviselő- testÜ|eta Műve|ődésiKör támogatási kére|méról,
melynekértelmében
150.000Ft-otbiztosított
a nyáritábormegrendezéséhez.
játszóterek
A képvise|őktájékoáatástkaptak a
felülvizsgálatáró|,me|y már
meg is történt.Az óvodai, i||etvea Kossuth útijátszótérrólennek a|apjánhárom
eszközt e| ke||etttávolÍtani,il|etve a szakvé|emények
megérkeztét
követően a
játszÓterekkarbantartására, fe|új
ításáraintézkedési
tervetke||majdkészíteni.
A Képviseló-testü|etkifejezteszándékáta LEADER+ programkeretébena
Dél- cserháti te|epü|ésekkel
va|ó egyÜttműködésre,
me|ynekeredményeképp
nyertes pá|yázat esetén
|ehetőség lesz arra, hogy mikrotérségiszínten
pá|yázatokathirdessenekkü|önbÖzőberuházások,tevékenységek
támogatására.
A Képvise!ő-testület döntött arró|, hogy következő üléséna jegyzói ál|ás
betöltésérepá|yázatotír ki, majd elfogadtaa Közbeszerzési Szabályzatot,i||etve
szándéknyilatkozatot
adott arra Vonatkozóan,hogy amennyibenAcsán, pá|yázati
forrás segítségével
tanuszodaépül,azt a megfele|ofeltételekfennál|ásaeseténaz
iskolások-óvodásokszámára igénybeveszi.
A fentiekentúlegyedi telekvásárlásikérelemrő|
döntött, i||etveeseti szociá|is
segélykére|meket
testü|et.
bírá|t
el a Képviselő-

PrinczÁaam
jegyző

KITEKINTO
2005.aug.20.
2005.aug.27.
2005.aug.31.
2005.szept.1.

Ünnepségaz emlékműnél
délelőtt10 órai kezdettel
Palóc ízekfesrtivá|ja
Tanévnyitóa kora esti órákban
Első tanításinap
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Palóc izek fesztiv á|ja

Ezze| a szlogennel kívánunk útnak indítani egy rendezvényt, amely
reméljtik évente visszatérő alkalom lesz arÍa) hogy a falu apra1a-nagyja
összegyiiljön és egyiitt, jó hangulatban eltöltsön egy nyárvégi szombatot. A
közösségi tudat erősítésemellett célunk a hagyományok ápolása is, ezúttala
helyi étkezésiszokásokra ésímilágra helyezve a hangsúlyt.
Idén augusztus 27-ére esett a váúasúásAz időpont mellett sző|t, hogy
ekkorra a családok mar befejezik a nyaralást, a tanévkezdésigviszont még
néhánynap hátra van.
Délelőtt és koradélután a frzőversenyé a főszerep, amely a kulturház
mellett kertil megrendezésre.Elsősorbarr palóc jellegű ételek elkészítésére
számítunk, de ha valaki másra érez elhivatottságot, az nem zárja ki őt a
versenyből. A nevezés ingyenes és a legjobbakat díjazntk. A résztvevőket
kérjük, olyan mennyiségbenfőzzenek, hogy a közönség is el tudjon fogyasztani
egy.egy tá| ételt. Az értékesítés
,jegyrendszer'' segítségéveltörténik: az
érdeklődők étkezésiiegyet(250Ft/ro) vásárolnakaz önkormanyzatíőI,amelyet a
nekik szimpatikus bogrács gazdájánál cserélhetnekebédre. VéguI a fozők a
jegyeket pérure váltjak az önkormányzatnáI, így megtériil sziímukra az áLtahlk
befektetett nyersanyag ára. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban és e sorok
írőjaná| lehet legkésőbb aug. 20-ig, mivel az eseménnyel kapcsolatban rövíd
megbeszélést
szeretnénktartani.
A verserulyel egy időben a gyermekek különböző vetélkedőkön és
foglalkozásokon, játékokon vehetnek Észt.
A test mellett gondoltunk a lélekre is., ezértdélutarr|6 őrátő| azík|adi, az
acsai és az erdőktini hagyományőrzők lépnek fel magyar, szlovrík és német
népdalokkal, táncokkal, emellett fuvós zenekar (Iklad) ésmodemtánc-bemutató
(Hatvan) színesíti a programot. A nap |ezárásaként pedig élőzenéve|
gondoskodunk a szőrakozástől, alkalmat adva a táncra, beszélgetésre,esetleg
egy hangulatos esti szalorurasütésre.
Terveink között szerepel egy régi fényképekbőlálló kiállítás is, amelyet
kívánunk megrendezni. Kérjük mindazokat,
községünk lakóinak segítségével
akik rendelkeznek ilyen fotókkal és hajlandók azokat augusztus 27-ére
kti l c sönadni, j el entkezzenek az önkorm ány zatná| Vagy nál am.
Bízunk benne, hogy rendezvényünk beváltja a hozzá fuzott renrényeket,
éshamarosannemcsak a falu ürrnepelesz, hanem idegenforgalmi vonzerővéis
válik, amely hozzájárul községünk fejlődéséhez
ésjó hírénekterjedéséhez.
Hav1ár Zo|tán

KTINCOGO
a|'
Kovács találkozik régibarénjáv
- Ésu nejed hogy van? * kérdi abarát, Még mindig olyan szörnyen ideges?
- Nem, hála Isterurek.Sikerült teljesen
kigyógyítani belőle.
- Ne mondd! Es hogyan?
- Aá mondta neki az orvos. hogy az
idegességaz öregedésjele.

Apuci bedugja örörntől ragyogó arcát a
gyerekszobaajtajan.
- Kisfiam! - kiálda. - Itt jaÍt egy angyalka,
ésletett egy szépkisbabát anyuci ágyába.
Nem akarod megnézrri?
A gyerek, unoüan:
- Kisbabát már láttam eleget' de ha előbb
szóltok, az algy akát megnéztemvolna.

- Nem azértmondonr' Takácsné,de láttam
a férjéta strandon; egy klassz szőke csajjal
ment karonfogva.
- Miér1,lrogy nrenjen? Negyverr éves
elmúlt!Nem maszkálhat a homokban
kisvödörrei éslapáttal!

Héaaspéra moziban:
- Jól iilsz, drágám?
- Remekül, drágám.
- Jól látsz, drágáro'?
- Tökéletesen, drágiám.
- Nem érzelhuzatotazajtó felől?
- Nem, drágám.
- Akkor cseréijiink helyet.

. Mit szól, szomszédrrr, hogy e|gáno|téka
kéményseprőnket?
-Borzasúő! Az ember miír a hááetőn sem
lehet biáonságban!
A boltos, a segédhez:
- Mondja, kérem,vak maga?! Képes
beleszeretnia feleségembe?!Leveleket
irkálneki, h,ogYmegszöktetné, csak nincs
pétue...?!Es ne,mveszi észrea
páncélszekrénybena kulcsot? !
- Lrínyom! Igaz, hogy elhagyott azurad?
- Lgu, mama.
- Valami nő miatt?
- Úgy val}' mama.
- Éski azan(5?
- Te vagy az, mama.

KUCKO

A kétkép között 12 apri
eltérésvan' Megtalálod-e
mindet?

- Halló, Mary! Felmehetek hozzádma
este?
- Gyere, Tom, varlak.
. Na de énnem vagyok Tom!
- Nem baj, énSem vagyok Mary!
- Professzor ílt, igaz, hogy ön veri a
feleségét?
- Nem igazMég nenr vagyok professzor,
csak egyetemi docens.
Diákok egymás közt:
- Csak aá sajnálom, hogy nem az ókorban
éltem.
. Miért?
- Akkor mégrövidebb volt a történelem.

hrlegyeri Ábel: Fehér kenyér
Aprilisi éjszakakonnőtt abuza karcsúszáron.
j ó szelek.
Szendergették
Hideg rögök vetettágya volt kopogós nyoszolyája,
Ugy fázta át a telet.
fu ngatták a vető gépek,mel eg barázda-mély ségek,
S őszi napfénySugara.
Migaz életbűvös ujja csírájáta létbehívta:
Legyen új szem-garmada.
Júniussok langyos éje,déliórák kemencéje
KaLászt érleltésmagot.
Majd akasza suhanása' zűgő kombájn atatása
Hatvan.százszorost adott.
Sorsa:Búcsúamezőto|, á|dozat,mit malom őrö1,
S lisáként simíta tenyér.
Győzve deret, rontó haláIt, mindennapi élettévált:
Izes,|ágy fehérkenyér.
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