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elhag;rva, a
LassaÍI 25 éve lesz arrnak, hog3r szti].őfalunat
|to8y
szomszéd.os KáLlón é1ek. Most engem ért a megtiszte].tetés,
beszámo].jak a Kürtöló
önnaganróI,
olvasóié1etem alakulásáróI
nak.
s bár é].etem
LéIekben soha nea szakadtan eJ. Erdő!:rirtt6J-'
nagr7obbik részé't nem ott é1tem l.e ' náíg ís búszkén val3-om magan
erd'őkiirtinek.
Kolléganőm a megmondhatója' naponta az a L:ozzá i'ntézett el'ső kérdésem' mi ujság odahaza. Ígaz, ebben köarejátszik
az a térry is, hog;r ott é1aek hozzátartozóím,
s az ottani
tenet6ben 4yugszanak feLe jthetetlen
rokonaim.
isko]-a elvégzése után az Aszódi Petőfi
Sándor
Áz által-ános
Ginrráziumban érettségiztem 1967-ben. Mive1 minöig
ís saeretten
kisebb gyern'ekekke]. fog}.alkozn:i,
a Kecskenéti Tvónóképzd F,ő.iskoahová fe]' ís vettek.
l'ára jel.entkeztem,
&z első évfoJ"yam e}.végzése után ].ehet'őség nJri].t arra' hogr a kál1ói
óvodában dolgozhagsemr i8y a másodík évet f,'evelező tagozaton fo}.ytattan.
L969-ben férjhez mentem, férjern is erdőkiirti.
tett a fiunk,
najd' a977-ban a Iár\yttttk. Közben
s iry vég1eg Káltón
teIeped.tünk }-e.

197o-ben me8szü].eépitkezni

kezdtünk,

Gyernekeink

fiunk egr bud'apesti, szakköz6piskoazóta feJ.nőttek'
most a szaldnájában dol.gozik. Lárryunk a ba}.ában érettségizett,
ginrrázir:nban tett érettségi után jelen3.eg ís tanun-,
lassagyarmati
néne t-magrar- krilkereskede}'mi f.eve].ezőként.
Megjelenése óta érdeklőd.ésse]. olvaso& a Kürtö16t'
rokonaimttEszter
ná1. Kü].önösen tetszenek
néniu nindig aktuá]-is }.evelei,
a l.ap sokszinüsége'
a gorozat', meJ.;mek most én is aI"ar5ra Iehe.
tek'

nint

eJ-szárnazott.
gondoI.ok vissza egrkori
tanárairora,
s örörnmelSok szeretettel
valarnitryen téren ered'ményeket
töLt
tanitváayaík
el, ha jelerr.legi
honnan indultam.
érnek el. Soha nem fogom e].fe1ejteni,
Hlszke
vagyok, hogy eg1ike lehetek e kis fa]'u e].só óvón6inek'
s hog1
az én pé1dámat ís követve,
sokan vá].asztották
egy kícsit
utánam
ezt

a nehéz, de g;rönyönt

csolaton

hivatást.

szü]-6fa]-urnma]. va3.ó kapjobban, nínt áZt ho&r

é]-ő' ní sem bízonyitja
eg;kori
tanítóin
1e1kes egyetnéháry éve Iár1yom segitőjeként'
pályázaton
eg;1be a fa].uértésével és támogatásával,
errüjtöttiik
ban éIő szlovák nemzetiségí hagyonáqyokat és a termelőszövetkezet

rnáig is

Eosr

s zerv ezé s é v el k a pcsoIatos

visszaer nlékezégeket.

2, éve dolgozom jelerüegi

munkahelyemen. It[ár eLs6 óvodásaim gyermekeit ie én neve1em. Sok szép szakmaí e1ismerésben vo].t
r ész ero . A gy erm ek ek s zer etete,
r agaszkodása segitett
át az 6 ].e t
nehéz perceín. Mínd a magánéletemben, nínd a munkahelyemen megel.égedett ember varyok. Igaz' nindig ís a realitások
embere vo1csodákat ís. Mostanában, amítam, értéketni tudtam a hétköznapi
fe4yeget a munkané1kÍ.i1.íség'a bizorrytalanság,
kor nindrryájunkat
is töródní,
amikor
anikor nem érünk rá a násík ember bajával
jut eszembe az a kis faI.u,
esrre többször
magunkba zárkózunk,
között
is anr:yi szép, neghatátozó
a}roI. szerér5r körüInények
é1az egrnás
mé.r1ybeavo1t részem. Ahol Iegendás voI-t az összefogásl
vo].t szó. Megvan-e még az a
segitése, ha jó iigr szolgáJ.atáróL
kís fal-u, ame$ret meryeszerte esak jó pél'daként emf'egettek?
Vary

nár azok az emberek, akík önzetlen
kihaltak
segítségükkel.,
jószándékukkal
tenniakarásukkal,
e16bbre lenditették
a f.a].u szekerét? Bizom benne, hogy sok ember csak átmenetil.eg íd'egenedett
s a jó ügrtőI.'
el embertársai.tóI
s ha javuInak az é]-etkörtilnéaz enberség mintaképe lesz.
Erdókrirt ujra az összefogás,
hog3z ne adják
Addig is arra kérem a jószándéku tenniakarókat'
fe1 !
Várom az ujabb Ktirtö].6ket t 8% ujabb jó híreket az ískol.ások
és sierőfeszitéseiről
eredrnéayeir6I, a polgármeste:ri hivatal

nyek,

kereir6l,.
Val.amenrryí, fa1.unk fejl.ődéséért dolgozó régí és uj erdőkürtinek
kivánok jó munkát, megérdernef.t ered.méry'eket.
Sok szer etettel- :
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A,z elmult hetekben sorozatban zajJ.ottak a különféle
iskola1 versenyek.
Január 27-én tüzo]-tó verseny volt Pásztón.
Nánai Gábor, Osskó Csaba és
Iskolárrkat 3 fős csapat képviselte:
Marosi Balázs. Csapatturk a 7. helyen végzett.
Március 5-én ZrÍnyi Tlona matematika verseny meryei fordu1ója vo1t
Nógrádkövesden.
A merye összes isko1áiból
össze sen 555 tarru]-ó indult
a veDsenyen.
@lhEE':

ErdóktirtrőI
8 tanuló
i.ndu]-t.
J. oszt. Nerrfolt induló.
4. oszt.

57. helyen végzett
n
n
92.
E
oszt. Betegség miatt nen
6 . oszt. 49. helyen végzett
n
n
.8.2.
ll
n
4.
7. oszt.
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42.
72.
8. oszt.

95.
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3 fős csapaturrk a 7. osztályban volt.
IvlárcÍus L2-én városi sakkverseny volt

Kondella Katalj.n
Ho].1ó Att11a
tudott
Palotai
Dudok
Marosi

}oponttal
|l
2o
indulnj. Szádóczkl A.
Szilvj.a
4J. ponttal.
|t
Zoltán
22
tl
Ba1ázs
98
rt
Zsuzsanna
42

Tekse
n
Benyó Juliarrrra
45
|l
Nánaj. Gábor
25
Ők az 5" helyen végeztek 2o1 p.

Pásztón.

Iskolárrkat

3 csapat

képvj-se1te.
Felsőtagozatos
lánycsapatr.rnk 1. heJ-yen végzett.
A csapat tagjai:
Bal.ogh]György1,
Dr'rd.okEd.ina, Tekse Zsuzsarrna és
Palotai
Szilvia.
Alsótagozatos
lánycsapatr.mk ug,yancsak az 1. heJ.yen végeett;.
A csapat tagjaí: Szádóczkí Annamárj-a, Konde1].a Kataljn
és Dr:dok Zsuzsalrt
A feJ.sőtagozatos
az 5. helyen végzetd$.
fiúcsapatunkz
A csapat tagJai: Marosj. Ba3.ázs, Drhonyi Csaba, Petrás Gábor, Kapuszta
Ba1ázs.
Március 2o-án nreg-vei sakkverseny voJ.t Sa1gótarjánban.
A fe].sős lány és az a].sós lánycsapatr.nk
itt is veretlenül
az e1s6 helyen végzett.Igy
az országos döntön való részvételre,
Jogot szereztek
nely Budapesten urájus 15-én és 16-án lesz rregrendezve.
Az a1sós és felsős
fiúcsapatr:nk egyaránt a 6. hel.yen fe1yezte be a V€ T senyt. A J.egeredményesebben szerepel.tek Benyó JuJ.ianrra, Dudok Ed1na és
Szádóczki

Arrnamária akik
szenvedett: Benyó Lajos,

va1amenn5ri mérkőzéstiket me8nyerték. Egy vereség
Tekse Zsuzsanrta, Konde11a Katall-n és Dudok
Zsr:zsanrra, Balogh Györgyi.
Gratulálunk
a sok szép sikerhez!
Büszkék vag]runk rátok! Gratu1á].r.rnk a kedves szülőknek
is $rermekeik sikereÍhez!
Gondo1om önöket
is jóérzés tö].t1 el a sok szép eredmény olvasásakor.
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