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Hagyományteremtéscéljávalrendeáék meg idén szeptember 2o-án az |.
NógrádiMegyenapotPásáón.
elnöke vo|t, a
AE.öt|etgazda Becsó Zsolt, Nógrád Megye Kozgyűlésének
várossá
Ünnepelte
idén
az
mivel
vá|asáás pedig azért esett Pásáóra,
városánakszámít.
,|trtnyi|vánításának
ésezzel a megyelegrégebbi
600. évfordulóját,
adták át az idei
ekkor
A megyenapon Ünnepi közgyű|ést tartottak,
kituntetéseketilletve' d,rjakatis. BÜszkék |ehetünk rá, hogy a díjazottakközöü
aki a Nógrád Megyei Kisebbségekért
erdokÜrtiis vo|t,Budai József személyében,
Díjatvehette át. Az a|apítóhatározatszerint a d,tj,,adományozhatóegyéneknekés
végzett'
kÖzösségeknek,a megyébené|őnemzetiés etnikaikisebbségekérdekében
javító,
identitástmegerösítő,az esé|yegyen|oséget az érdekérvényesítés
a ku|turá|is
szé|esítő,a kisebbségiés többségi társadalom a|kotó egytittmtiködését
fe|tételeit
önál|ó, a kisebbségekcivi| szervezeteibenVagy Önkormányzataiban
fej|esáő
fo|ytatottmunkáért.'
tofolytatott
gratulálunk
Józsi bácsinak,ésa kÖzérdekében
Sok szeretette|
jó egészséget
kívánunk!
vábbitevékenységéhez
HaujárZoltán

Nyugdíjasnap
KözségÜnk |akosságának nagyobbik hányada nyugdíjas,természetestehát,
hogy évente|ega|ábbegy a|ka|ommalmeghívjukés vendégÜl|átjukőket, ezze| is
erosítveaz Összetartozás érzését.
|dén december 16.án (vasárnap) 13 órai kezdette| rendezzük meg az
összejovetelt, a közelgo karácsony jegyében. Nyugdíjasainkszórakoztatásáról a
püspokhatvanisz|ovák néptáncegyuttesés isko|ásainkfognak gondoskodni.A műsor
után pedig terítettasáal me||ett,a régen |átott ismerőstkke| elbeszé|getve|ehet
eltö|teni a dé|utánhátralévorészét.
A korábbi évek hagyományainak megfe|elően az érintetteknévre szó|ó
meghívótkapnak. Akiknek problémátokoz a helyszínreva|ó e|jutás,azok igénybe
vehetika faIugondnokiszolgálatgépkocsiját.
Bízunk benne, hogy ezúttaI is minél többen megtisáelnek bennÜnket
je|en|étükkeIl
E rdokúrt kTzség tnkormányzata
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l|yárldézö
Ta|án megkésve, de annál ószintébbenszeretnénkköszönetet mondani
az ideifa|unapsikereslebonyolításához.
mindazoknak,
akik hozzájárultak
Jó|eső érzésvo|t |átni' hogy nagyon sokan szívtigyüknekéreztékközös
ÜnnepÜnket,időt és fáradságot nem kímélvesegítettekaz előkészÜ|etekben,a
lebonyo|ításban
és _kisebb |étszámbanugyan - az utómunkálatokbanis. Szinte
fe|soro|niis nehéz, hogy hány he|yen és fe|adatkörbenke||ettte|jesíteni,deaá
hísszÜk,e|mondhatjuk:megérte!|smétmegmutattuk,bár sokfé|ékvagyunk, és
idónkéntösszeveszünk vagy megharagszunk
egymásra,vannak alka|mak,amikor
félre tudjuk tenni minden vé|t Vagy valós sérelmÜnket,és önfe|edten együtt
az a fa|u, aho| i|yen energiák
ünnepe|tink,szórakozunk. Nem lehet ha|á|raíté|ve
mozgósíthatók!
lsmét megköszönjük mindenkinek, aki keze munkájáva|, tanácsával,
biáatásával segítette a rendezvény lebonyolítását. Köszönet illeti anyagi
támogatóinkatis:
. HorváthAttila
. Balázs Berto|d
. Lukács László
. BerceliZsolt
. KÜrtiKiskocsma
o Bukros Zsolt
. Rózsa Atti|a
. Deme Gyorgy
. RÖNÉ.HPKFT
. DobrocsiLajos
. SzlavkovszkiCsaba
o Ho||óBé|a
o HOPKER BT
A programok egy része az EU és a Magyar Köáársaság társfinanszírozásábana LEADER+ programkeretében
valósu|tmeg.
E dő kü|t közs égt nkormá nyzata

Tpusztaszeren

járrunk

Kör nevéhezmé|tóanminden évben kirándu|ástszervez
A MíÍve|ódési
érdemestájegységére,
Magyarországegy-egymegismerésre
városába.
opusáaszerre, nemzeti em|ékhe|yÜnkreesett.
ldén a válasáás
Természetesenérdek|ődőbennem vo|t hiány, egy autóbusá gond né|kÜ|sikerÜ|t
megtö|teni,és mégtú|korán sem ke|lettke|nieannak, aki október 6-án szombatját
"á|doáa"erre az útra.
Utunk során rövid időre Kecskemétenis megálltunk.A|apos városnézésre
nem vo|tugyanidónk, de ígyis megérintett
minketa város sajátságoshangulataés
egyúttalmegmozgathattuk
tagjainkata hosszúbuszozás után.
A kora dé|utániórákban érkeáÜnkmeg utícélunkhoz.
Bár sokat o|vastamés
ha|ottamTpusáaszerró|, a valóság felülmúltavárakozásomat.Megdöbbentett az
em|ékpark
Természetesena pá|máta Feszty.
nagysága és a |átniva|óksokfé|esége.
tette
A hatalmastab|ótmégéletszertjbbé
körképvittee| a maga monumentalitásáva|.
környezet.Eá valóbané|óbenke||látni!
az a|áfestőzene valaminta térhatású
Sajnos az időnk meg|ehetősenrövidre volt szabva, így az egész park
beletörött a biqskám.Sietős |éptekkel
ha|adtamvégig
megtekintésére
tett kísérletbe
a kiál|ítótermeken,
skanzenjét
ésaz ország másodík|egnagyobb
sem sikerÜlte|éggé
feltérképeznem,
ennek e|lenéreorÜ|tk ,hogy e|jutottamide. A hely sze||eme
egyszerűenfantasáikusvo|t.
Hiszem,hogynem utoljárajártamitt!
Havjár Zoltán
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Eseményekaz erdőkurtisz|ovákkisebbségé|etében
2007 folyamán
Pc e|őző évi önkormányzati
vá|asáások után megalaku|ta Helyi
Sz|ovák Kisebbségitnkormányzat. A
települési önkormányzat helyet biztosított számunkra a k|ubkönyvtár
igazgatói irodájában. |tt minden szÜk.
megkaptunk:
ségesfe|szerelést

telefon,szekrény,ülóhelyek,stb. tszszeá||ítottuka 2oo7. évi koltségvetésünket.Évi 640 ezer Ft á|lami
támogatást kaptunk, erre tudtuk tervezni feladataink meg-valósítását,a
kÜlÖnbozőnyári rendezvényeket.

o Résá vettÜnk a nyári honismereti tábor szervezésében, szlovák
programjainakmegva|ósításában
(eloadás,táncoktatókhívása,kirándu|ása
120.000Ft támogatástadtunk az egyhetes
dunántúliszlovák településekre).
rendezvény
lebonyolításához.
o Társrendezők vo|tunka Palóc Ízek Fesáiválján, amely egyben nemzetiségi
nap is volt.
Augusáus 31-tő|szeptember2.
ig a Nógrád Megyei Szlovák Kisebb.
ségi tnkormányzat _ me|ynekmeg.
válasáott tisáeletbelie|nöke is vagyok
tanács-kozást tartott a szlovákiai
Hronecben a megye kisebbségiönkormányzativezető.inek. Ezen három
főve|vettunkrésá.
A megyei sz|ovákság he|yzetét
(iskolák, nye|Úoktatás)tobb tanácskozáson is megvitattuk Sa|gótarjánban,Lucfa|váni||etve
Vanyarcon.
Versenyzőként vettünk résá
szep.tember 8-án a vanyarci Ha|uskafesáiválon. Köszönet érte asszo.
nyainknak!
November 8-10-igújraHronecbe |átogattunk a Magyarországi
Szlovákok Szövetsége tanácskozására. Ez a szervezet már hatvan éve
mtiködik, s a mi he|yi szlovák
szervezetÜnk is 1990 óta tagja. A
kongresszusikÜldottekésa he|yiszervezetek vezetói kaptakide meghívást.
Tagsági viszonyunk megújítására
is
ekkor került sor. ErdokÜrtrő|
58 fo írta
a|á a be|épő nyilatkozatot,s tette
hivatalossábelépését
a szervezetbe.

November30-ánSa|gótarjánban
tartottuka már hagyományos megyei
sz|ovák estet. Ezen 22 fövel képvise|tettukmagunkat.A mihálygergei
Tücsök ifúsági zenekar és a kassai
Ze|eziartáncegyüttes|épettfe|, utána
pedig a szervezók vendégü| láttak
minket.
December 16-án kerÜ| megrendezésre
a hagyományoskarácsonyi
nyugdíjas-ta|á|kozó.
Ezen vendégeink
|eszneka pÜspökhatvaniszlovák táncegyüttestagjai.
December 17-éna rétságimuvelódésiközpontba |átogata szlovák
Al|ami Népi EgyÜttes.Erre a rendezvényre is toborzunk érdek|ódoket.
Aznap délutána gyerekeknekadnak
műsortugyanitt.Szeretnénk,ha ezen
gyeris szépszámmal megjelennének
mekeink.
Kérjüka község ál|ampo|gáralt,
hogyrendezvényeinket
fogadjákszeretettel, s részvételükke|
támogassák
sz|ováknemzetiségi
tudatunkmegerősítésétés hagyományainktovábbélését!
BudaiJózsef,
a helyiszlovákszervezet
éskisebbsegiönkormányzatelnöke
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Az ádvent az Ádventus Domini"
(|atin,= az ,Úr érkezése'')kifejezésből
ered (Adventus = köze|edés, érkezés,
e|jövetel).Fe' Úr pedig nem más, mint
Jézus, mive| az e|ső keresztyénekideje
óta szólítottákJézus Úmak. (Az Aposto|i
Hitva|lásaz |. században ígyva||:"Hiszek
Jézus Krisáusban' lsten egysziilött
Fiában, a mi Urunkban...")Fontos
megjegyezni,hogy itt nem az ember
cselekvéséró|
van szó, tehát nem arró|,
hogy az ember várakozik, hanem arról,
hogy Jézus mindenképpene|jön, akár
vár1aőt valaki, akár nem. Ez vonatkozik
Jézusnak mindkételjövetelére,tehát az
e|ső eljövete|éreis, ame|y kétezeréwe|
eze|óttvolt, és a második eljövete|éreis,
ame|ya világ végén|esz.Mi a kétadvent
közÖtti időben é|rjnk. Érdemes megjegyezni,hogy beszé|nekJézusháromfé|e
e|joveteléró|is, ebben az esetben a
harmadik eljovetel a je|enben zaj|ik, és
Jézusaz egyes ember szívéhez
érkezik.A
háromfé|e
a jelenre
eljövete| ígya mú|tra,
jövőre
ésa
utal.
A kéttest szerintieljövetel közott a
legÍontosabb
külonbseg az, hogy míg az
e|só eljovete|né|azér| érkezik, hogy
mindenkinekesé|ytadjona megtérésre,
uj
életre,és hogy keresáha|á|ávalmegváltsa
a bűnös embert, addig a második
eljoveteléné|
már íté|nijön, tehát aá
mér|egretenni, hogy az e|so e|jövete|e
járt az egyes
milyen kovetkezményekke|
emberek é|etében.Advent e|ső két
vasárnapjánakaz igéiis erre utalnak.Az
e|ső vasámap Jézus első, test szerinti
eljövete|ét a ví|ágba a jeruzsá|emi
(Mt 21' 1-g); a
bevonulássalérzéke|teti
másodikvasámap az íté|etre
é/r.ezőJézus
rajzo|ódikelénk(Lk 21'25-36).
A harmadík
és negyedik vasárnapon pedig az
evangé|iumi igék Keresáe|ó János
személyéreirányítjáka tekintetünket(Mt
1 1 , 2 - 1 o ; és J n 1 , 1 9 -2 8 )ak
' i m intut o|só
próféta,már nem csak jovendo|nitudott
Jézusról,hanemrá is tudottmutatni:
,,ime,
|stenBáránya,aki e|veszia világbűneit.,'

Jézus érkezésére
a bibliai haryomríny
szerint 4000 évetvárt a világ. (A zsidó naptár
Jézus születésekor3760-at írt. tehát ma az ő
napuíruk szerint 5.76.7-etírunk.) Az egyhini
évbenaz ádvent a karácsonyt mege|őzó,

a karácsonyra felkészítő' brinbánati jellegű
időszak. Valamikor ugyanúgy,mint a böjt' 40
napig tarton, amit valóban böjtö|éssel töltöttek.
(Ez mégabban az időben volt, - azY. szÍaadig
- amikor a Kanícsony jan. ó-iírr volt, így u
adventi idő nov. 28-tól jan. 6-ig valóban 40
nap.) Jelenleg az adventi idö ádvent l.
vasárnapjával kezdődik (ez az új eryhrízi év
első napja)' és szentestével végződik. A
szenteste dec' 24. karácsony vigíliája
virr.asztása _, ezért jel|egében még ádventiböjti (lásd halevés szokása) Advent tehát 4
Vasárnap, utalás arra a 4000 éwe, amelyen át
az emberiségnek a megváltr{sra várakoznia
kellett. Csaknern 4 hét hosszu (az utolsó hét
mindig csonka).

Az adventi koszorut Hermann
Franckenémetevangélikusle|kész"találta
fe]". az á|ta|a alapítottha||eiárvaházban
1701. december 1-jén hata|masfenyő.
koszorútfüggesáett a nagyteremmenynyezetére,me|yen 24 gyertya vo|t. A
koszorunmindennap eggyeltobb gyertyát
gyÚjtottakmeg az esti áhítat a|att. ^z
adventnekez a mára teljesenelterjedtjele
az adventi koszorú,ame|y 4 gyertyára
egyszerűsödott minden adventi vasárnaponeggye|több gyertyátgyújtunk
meg.
Ahogyan nó a gyertyákszáma, és no a
fény,úgyköze|edik a Vi|ág Vi|ágossága:
Jézus.
A színházi előadásokon van egy
kivéte|es,semmivel össze nem hason|íthatóhangulatúpi||anat.KozvetlenÜ|az
előadás kezdeteelőtt a |ámpákate|o|tják,
a nézőtér |assan elcsendesül. csak
néhányref|ektorvi|ágítjameg a függonyt,
ésmi tudjuk,hogya következő pillanatban
felgördÜ|a fÜggöny, és ami eddig láthatat|an vo|t számunkra a színpad -,
|áthatóvá válik, és a következő irákban
események
sokaságafog a szemÜnke|őtt
|ejátszódni.
A karmester feleme|i a pá|cáját,
megvárja,amígmindenkiráfigyel,ésteljes
lesz a csend. Akkor beint a zenekamak,
és e|kezdődik a zene. Ráhango|idás,
rákészülés nélkÜ| nem |enne olyan
Ünnepé|yes
a nyitány.
Ádvent e|ső vasárnapja |ehet
nekünk is ilyen feszü|tenfigyelő' sokat
vári pi|lana,.
,ukis Adám ev. lelkész
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nÍnex
oruxonuÁnvznn
A képviselőtestÜlet a Kurtölő
óta kéta|kalomma|
|egutóbbimegje|enése
ü|ésezett.A szeptember11-i ülésen a
képvise|ők módosították a 2oo7. évi
kö|tségvetésró| szó|ó rendeletet. Erre
a
kÜlonböző
szociá|is
egyrésá
felhasználásából,
támogatások első fé|évi
illetve a közhasznú fog|alkoztatásból
következö aktualizá|ás miatt kert]lt sor,
másrésá pedig a jogszabá|yi e|őírások
betartásának érdekében e|drirányzatfe|haszná|ási.és likviditási terv készü|t,
me|lék|eteként
keru|t
mely a kö|tségvetés
e|fogadásra. E|fogadta a testulet a
szóló
végrehajtásárÓ|
kö|tségvetés
l. fé|évi
beszámolót is. Ez a|apjánmegá|lapítható,
tÖrtént
a
hogy a gazdálkodás megfe|e|ően
7o.on,
míg
a
a
bevételek
54
fé|évsorán,
o/o-oÍl
te|jesÜltek, tehát
kiadások 49
időarányosan a bevéte|ekmagasabbak,
míg a kiadások alacsonyabbak a
tervezettnél.
Módosítottaa képviselő-testÜlet
a
mellyel
egy
te|epü|ésrendezési tervét,
igen hosszada|mase|járás végérekerült
pont. Az ü|éskeretébena testü|etdontött
a beisko|ázási támogatásokról,melynek
értelmében az á|talános iskolások
számára 6.000 Ft természetbeni,
míg a
fo|ytató
közép- ésfe|sőfokú
tanulmányokat
fiatalok számára 6.000 Ft pénzbeli
támogatástbiáosítottaz önkormányzat.A
testü|etkífejeáecsatlakozásiszándékáta
Cserhátalja helyi Közösséghez, me|y a
pá|yázatok
LEADER+
következó
játszik
fordu|ójának|ebonyol
majd
ításában
ku|csszerepet. ^z isko|a igazgatója
beszámo|t a tanévkezdésró|,ennek
kapcsán pedig szó esett arró| is, hogy
várhatóan 2008. nyarán felbomlik a

jelenlegi
rendszerben
működő
intézményfenntartótársulás ErdőkÜrt és
Egyházasdengeleg között. Pasáerovics
János po|gármester az Ü|és keretében
tájékoztatta a képviselőket, hogy a
korábban tervezett EgyházasdengeIeg,
Erdőkürt,
Vanyarc
községek
á|tal
|étrehozandó korjegyzóség nem fog
|étrejönni,ezértújmego|dástkell keresni a
hivataIi feIadatok ellátására. Ez Ügyben
e|hangzott,
hogy
mindenképpen
egyeztetnike||Vanyarc telepÜ|ésse|,
i||etve
a |étrejovóEgyházasdenge|eg. Héha|om

korjegyzőségvezetoivelis a továbbiakban
lehetsé9esegyüttműködésrő|.
A november 15-én megtartott
Ü|éséna képvíse|őtestÜ|etelfogadta a
2008. évi költségvetésikoncepciót, me|y
a|apján |átható, hogy jövő évben még
nehezebb anyagi helyzetbe kerÜ| az
onkormányzat. Sajnos a kö|tségvetést
megalapozó adatokban még rengeteg a
bizonytalanság, ezért a koncepció a
korábbi évekbenmegszokottná|kevésbé
mutatja be a jövő évi kt|tségvetést,
kö|ts{;vetés
igazábó|
a
fe|e|ős
tervezéséhezmég nagyon sok adat
hiányzik, il|efue kétséges.A testÜ|et
e|fogadta a
kö|tségvetés 7o évi
végrehajtásárólszóló beszámo|ót is. Az
önkormányzat bevéte|eiösszességében
időarányosan (75 %o)teljesültek,míg a
kiadások egy kicsit a|acsonyabbak a
tervezettnél (73 o/o). tsszességében
e|mondható'hogy a 2007.éviko|tségvetés
a tervezettnekmegfe|előenvégrehajtható.
Módosította a képvise|ő- testÜ|et a
Szervezeti és Működési Szabá|yzatró|
szó|ó rendeletét,
me|ymódosítástechnikai
jellegű
pontosításokat tarta|mazott.
E|fogadta a testÜ|et az önkormányzat
2008.évibelsó e|lenőrzési
tervét,továbbá
a polgármester tájékoáatott az ősz
folyamán a Pásáó KistérségTöbbcélú
társu|ása á|tal az onkormányzatunkná|
|efo|ytatottpénzÜgyieIlenőrzésrő|,me|y
nem tárt fe| hiányosságokat,ugyanakkor
szabá|yzatok
néhány esetben
a
javas|atot. A
pontosítására tett
buszmegállóval kapcso|atbane|hangzott,
hogy a szerzodésszerint november30-ig
ke||e|készíteni
a várót, s ezt sikerÜltis
te|jesíteni,
így a kényszeruátmenet után
már
nem
ke|| nélkillozni a
megá||óhe|yiséget.
Döntés szÜ|etett arról, hogy a
nyugdíjasok
napjadecember16.-án13.00
órai kezdette|kerÜ|majd megrendezésre,
ezze| kapcsolatban pontosították az
érdekeltek
a programot
is.
A testulet a fentiekentú|egyedi
kére|meket
is e|bírá|t.
Pincz Adám
jegyzó

xilntor,ó.
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DVD.k ErdőkÍirtrő|
A Faluvédő Szépítőés Fej|esztő EgyesÜlet ErdókÜrt, a MűvelódésiKör
Baráti Kör gondozásában megjelentekaz
Erdökürt, i|letveaz "Együtt ErdokÜrtért''
DVD lemezen:
alábbifilmfe|véte|ek
Kiadó

A lemez címe

Fa|uvédőEgyesÜ|et, Lángossiités
(Népszokások,
MűvelődésiKör.
hagyományoksorozat)
Fa|uvédőEgyesÜ|et, Pa|óc ízekFesáiválja 2007
Mtive]ődési
Kör.

Tartalom
Kovászo|ás,kemence
kifűtése,
dagasáás, sÜtés,
kóstolás.
Csapatokbemutatása,
kulturálismiisor,
ha|ász|é,
eredményhirdetés,
tÚzijáték.

Mtjve|ődési
A sárapacska
Kör,
'EgyÜtt ErdőkÜrtérf (Népszokások,
hagyományoksorozat)
Baráti Kör.

A vanyarcihaluskafesáivá|on
résztvevóerdőkürti csapatró|
készített
felvéte|ek.

FaluvédőEgyesÜ|et, Templomok'házak,
hagyományok...
Erdőkürt
Műve|ődési
Kör,
"EgytittErdőkÜrtért"
BarátiKör.

Az erdőkitrtitemp|omok,
a
régiházak ésegyes
népszokások(szÜreti
fe|vonu|ás,
to||fosáó,
karácsonyiszokások)
bemutatása.

Műve|ódési
Kör

A kenderfe|dolgozás
műveleteinek
bemutatásaa
vetéstó|a szövésig.

Kenderfe|doIgozás

A kiadványokró|továbbiinformációtad StyevkoMihály a 06-20-266-02-25
te|efonszámon,
Vagyszemé|yesen.

Fe|hívás!
A Műve|ődésiKör és a Fa|uvédó Egyesü|et támogatásával szeretnénk
összegyűjteni a falu életével (elsősorban ku|turális é|etével)kapcso|atos
levéldokumentumokat
ésa fa|usikönyvtár berkeinbe|Ül,egy nyi|vános,úgynevezett
tárnak
részét
írott,
Vagy
létrehozni.
Ennek
a
képezné
valamennyi
fe||e|hető
irattárat
,
nyomtatottanyag, fi|m és zenei felvéte|,fényképek,ok|eve|ek,stb. A falu egyik
legnagyszerűbbkrónikása a néhaiVadovics János tanár úráltal a|apítottKÜrto|ő,
Összegyűjteni
tehátennekpé|dányait
is szeretnénk
a kezdetektő|
napjainkig.
Kérjuka falu azon lakóit,akikneka KÜrtölő régiszámai megvannak,|egyenek
93.02-08segítségünkre
ebben a gyűjtőmunkában(Meg|évo
számok 92.03-11-12;
2005.tavasz;
09-10;2002.02-03-05;
2ÜM.nyár-tél;
2006.nyár;20a7.
évszámai,és a
többi egyenlŐrehiányzik).A segítenitudók StyevkoMihá|yná|(tel..06-20-266-02-25,
Vagy szemé|yesen)je|entkezzenek.KöszÖni segítségliket
a Műve|ődésiKor és
Fa|uvédo
Egyesü|et!

xtintÖr,ő. zoor. fV. szám

'X,acőcsongi
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vősőt

2oo7. december í6.án ( vasárnap) dé|után3 órakor kézművesvásárlesz a
kultÚrházban. Aki szeretné kétkezi munkáva| készÍtett,egyéni íz|ésttiikröző
ajándékokka|meglepni hozzátartozóit,az ne tétovázzon,keresse fe| a kÜ|ön|eges
hangu|atú
sokada|mat!
A szervezók mindenkitszeretettelvárnak!

TEilTTTilf A IIOBA
Mi|yenfehéraz(i. MenjÜnka hóba,
hagyditt ma eá a sápadt koronát,
amita vil|any|ámpa.g|orio|a
munkárahajlóhomlokodnakád.
Levetnéménis most egy a|konyatra
a fáradtságom:
szÜrkerabruhám,
s hagynám,simu|jondrágaégivatta
ébersebemrea|tató-puhán.
l|yenkor,
egyszer...szá||tunk
méga hóba,
karácsonyvolt,ernlékeze|?
tÜndér
(A csónakunksosem sik|ottazóta
bo|dogságpartjáhozo|yközel.)
Hó vo|ta fákon,VagytÜndér-ke|engye?
Szé|járt fe|ettünk,
Vagyvarázs.fogat?
S havasravittek,Vagy a végte|enbe
a párás, zuzmarásmokány-|ovak?
Fenn házikovárt - minta Grimm-mesében
pattogó
és
tt"izésarany tea,
s hórengetegben
nagyranyíltsötéten
bennünkegyvérvörosázálea...
- fehéraz ut_ menjünka hóba,
Ac:ért.
fogadde| aá a fényeskoronát,
amita pe|yhek
csi||agzuhogója
a múltba
fordu|t
hom|okodnak
ád.

Apn$ Lajos

xÜmolo.
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K|VoNATAz ANYAxot{weóL

(2oo7. augusáus-november)

SzÜ|etett:
2007.augusáus24.

Nánai Dóra
Elhunvtak:
Makó orso|ya
Zelnik Ferenc
M|inárcsekMihá|yné

1948'augusáus1_2007. augusáus10.
1955.április5 - 2007.október6.
1920.november1 - 2OA7. november29.

A fentiidőszakbanházasságkötéstnem jegyeztekbe.
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