Köszönetnyilvánítás
Köszönet mindazoknak, akik 100 éven át gyarapították
községünkben az Önkéntes Tűzoltó Testület sorait.
Köszönet munkájukért, odaadásukért, szülőfalujuk
iránti elkötelezettségükért mindazoknak, akik nevüket nem
hagyták hátra az utókornak, azoknak, akikre már csak
krónikákból emlékezhetünk és azoknak akik a mai napig
szolgálnak. Legyen ez a 100 év önkéntes tűzoltó munka
jel és erősen tartó kapocs az utánunk következőknek
a tűzoltóság tiszta eszmeiségének megőrzésére.
Téglás János
polgármester

1912 - 2012

Tűzoltók imája
Kötelességem teljesítése közben, Ó Istenem,
ha bármikor láng csap fel, adj erőt,
hogy megmenthessem az életet,
nem számít, mennyi idős is legyen.
Segíts, hogy átölelhessem a gyermekemet,
mielőtt túl késő, vagy megóvjak egy embert
a szörnyű végzettől.
Tégy képessé arra, hogy meghalljam
a leghalkabb segélykérést, és gyorssá,
és kellően ügyessé, hogy eloltsam a tüzet.
Hogy töltsem be szerepemet,
És hogy adjam a legjobb önmagam,
hogy megvédjem az embereket és javaikat.
És ha a Te akaratodból elveszítem az életem,
Vedd védelmező karodba családom, s Szeretteim.
Ámen

Előszó
Tűzoltóság! Szent, magasztos eszme, Te benned egy ige testet ölt.
Tűzoltó! Hivatásod a legszebb a földön, mire téged égi kéz jelölt.
Küzdj csak úgy mint nagy múltadban küzdöttél!
Ne csüggedj el, ne állj meg soha!
Büszkesége vagy te mindnyájunknak!
Hiszen tűzoltó az első katona!
Községünk polgármestere, Téglás János az elmúlt év decemberében
meglepő és tiszteletreméltó ötlettel keresett fel: az 1912-ben alakult
kürti önkéntes tűzoltószervezet jubileumi évfordulójára illő lenne méltó módon
megemlékezni. Felkért, állítsak össze a szervezet tevékenységét átfogó fotoés írásbeli dokumentumokkal telített, korhű munkát.
Lelkesedve fogtam a kutató munkához. Tetszett polgármesterünk ötlete,
hiszen gyermekként elragadó csodálkozással néztem, amint helyi tűzoltóink a
Nagykangyi torkolatától néhány száz méterre macskaügyességgel kúsznak
a létrafokokon, és oltják a tüzet. Kitörölhetetlen emlékként él bennem
a szövetkezeti irodában lángra kapott tűz, amely késő éjszaka hajnalt hasított
a falu lakosainak életébe… A Fő utcában, egy gazdasági épület tetőszerkezete
lobbant lángra — s én kisdiákként csodálva és elismeréssel néztem a tűzzel, a
lángokkal harcot felvevő kürti embereket!
Alig ismertem őket, mégis nagyrabecsüléssel gondolok rájuk.
Nem láttad, mily veszély jár körötted, nem nézted, a ház milyen magas,
Nem nézed, hogy ki az, kit segítesz, nem látod, hogy bajba jutsz magad.
Érezted, hogy tereád volt ott szükség, mit bántad, ha nagy is a veszély,
Előtted a hőt sugárzó lángok, alattad a halált rejtő mély.
Emlékezem, rendszeresen ellenőrizték a padlásokon elhelyezett tárgyakat,
a kémények biztonságát, aratások idején tűzvédelmi egységek járták a határt.
Búvárkodásaim eredményeként öröm és felemelő érzés töltött el, amikor azzal
a ténnyel szembesültem, hogy Európában az önkéntes tűzoltó szervezeteket
is (!) –mint olyan sok mindent! – magyar ember álmodta meg! „A legnagyobb
magyar”, gróf Széchenyi István fia, Széchenyi Ödön (1839-1922) nevéhez fűződik
a világon az első önkéntes tűzoltó egyesület létrehozása (1863). A kezdetek
kezdetén azon fáradozott, hogy a tűzoltó szertárnok és a gépész kapjon
fizetést, a gépek karbantartására pedig hat hat szolgát fogadjon fel a testület,
hogy azok minden körülmények között üzemképesek legyenek. Az önkéntesek
mellett létrehozta a hivatásos tűzoltóság felállítását is.
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1870-ben Konstantinápolyba utazott, közvetlenül a nagy tűzvész után, amikor
leégett az angol követség háza, az olasz színház, az amerikai és a portugál konzulátus,
a francia fürdők és a német szeretetház, az örmény katolikus érsekség épületei…
A szultán őt kérte fel, hogy az akkor már hírnevet szerzett magyar önkéntes és
hivatásos tűzoltószervezet mintájára hozza létre a török tűzoltóságot.
S ő a hatalmas oszmán birodalom egész területén ezt megtette! Az egymást váltó
török szultánok megbecsülték őt, több kitüntetést és rangot kapott — állítólag
ő volt az első keresztény, aki a pasa címet úgy kapta meg, hogy nem kellett
keresztény hitét elhagynia és a muzulmán hitre rátérnie (!)
„Ödön pasa”-ként a legmagasabb rangú tábornokok közé tartozott.
Gyermekeit magyarul taníttatta. A trianoni döntés megviselte a grófot.
Temetése török-magyar nyelven, katonai és tűzoltói megemlékezéssel zajlott.
Isztambulban a Tűzoltó Múzeum Széchenyi Ödön nevét viseli ma is.
Ennyi ismerettel felvillanyozódva felkerestem a járási tűzoltó parancsnokság
titkárságát: sajnálattal közölték, hogy semmilyen dokumentumot, írásos
feljegyzését nem tárolnak a kürti tűzoltószervezet tevékenységéről. Jártam
a megyei levéltárban, felkerestem az egykori vármegyei levéltárat, Budapesten
az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményét s a Levéltárat is, sőt a Felvidék
valamennyi írott-nyomtatott dokumentumát őrző somorjai Biblioteka
Hungarica csodálatra méltóan gazdag gyűjteményét is — de érdemleges adatra
sehol sem leltem.
Hiszem, a kürti tűzoltók minden korban tették, amit kellett, de arra nem
gondoltak, hogy tevékenységüket írásos formában is meg kellene őrizni
az utókor számára.
Másfél évtizeddel ezelőtt községünk monográfiájának összeállításakor
Kanyicska Kálmán emlékfoszlányok alapján úgy emlékezett, hogy a kürti
önkéntes tűzoltók testületét Kürthy Győző községi jegyző és Árendás András
„földmíves” hozta létre, majd a későbbiekben Bálint Kanyicska József, Fűri Bújna
Kálmán, Danczi Kálmán, Berkes Izsák József alkották a testületet.
Ilyen foghíjas adatok, csupán emlékfoszlányok, vélt vagy valós ismeretek
birtokában a leghivatottabbakra, a szervezet mai tagjaira bízom a száz év
krónikájának feldolgozását. Örömül szolgál, hogy az állítólag valaha létezett,
de ma már csak emlékekben élő egykori tűzoltókrónika szeleteit Zeman József
egykori parancsnok és kedvelt diákom, Sztankó Gábor emlékkönyvvé formálja.
További eredményes, tűzmentes éveket, évtizedek kívánok községünk minden
lakójának:
Dr. Pénzes István
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KÖZSÉGÜNK KIVONATOS TÖRTÉNETE
Községünk neve ősmagyar név, honfoglaló magyar törzseink egyikének
nevét viseli. Az elmúlt századok során a történelmi Magyarország területén
különböző előtagokkal ellátott Kürt nevű településnévből 21-et tartott számon
a történelem- és a nyelvtudomány. Az eltelt vérzivataros századok számos
települést felemésztettek, egykori népes falvak tűntek a feledés homályába.
Jelenleg a Kárpát-medence területén az alábbi települések viselik a falunk
nevét is adó, honfoglaló magyar törzs nevét: Assakürt (szlovákul Nové Sady),
Csallóközkürt (szlovákul Ohrady), Erdőkürt (Magyarországon található Nógrád
megyében), Fajkürt (szlovákul Dedinka), Hejőkürt (Magyarországon található
Borsod – Abaúj – Zemplén megyében), Hidaskürt (szlovákul Mostová), Nemeskürt
(szlovákul Zemianské Sady), Pusztakürt (szlovákul Pusté Sady), Tiszakürt
(Magyarországon Szolnok megyében) – végezetül a mi településünk, amely
a Kürt törzsnevet viselő összes település közül az egyetlen (!), amely előtag
nélkül utal a honfoglalás időszakára! ( E tény, hogy községünk az egyelten előtag
nélküli település, már sejteti, hogy az összes Kürt közül a legősibb, hiszen a többit,
az utána létrehozottakat valamilyen formában meg kell – földrajzi elhelyezésre
utaló előnévvel, előtaggal – különböztetni.)
Az első írásos említés falunkról 1075-ből származik: A Garam Melletti
Szent-Alapító levele említi Kurth alakban.

1912 - 2012

Kürt az Érsekújvári járás területén, a történelmi Komárom megye keleti peremén
terül el, Budapestről való távolsága 95 km, a járási székhelytől, Érsekújvártól
25 km-re található. Az eltelt évszázadok során számos változaton
esett át – a XX. század második felében előretörő, erőltetett szlovakizálálást
kivéve -, minden esetben valamilyen formában őrizte az ősi alakot: Kurth (1075),
Kurt (1156), Curth (1255), Kyurth (1312), Kyurtvelge (1328), Scenthamaskyurt
(Szenttamáskürt – elnevezve a község templomának védőszentjéről –1328),
Kurth (1360), Kyrth (1436), Kürt (1570), Érsekkürt (1558), Kürth (1600-tól), Kürt
(1873-1920), Kerť (1927-1938), Kürt (1938-1945), Kerť – Kürt (1945 – 1948),
Strekov (1948 – 1992), Strekov – Kürt (1993-tól)
Községünk az esztergomi érsekség ősi birtokaként szerepel valamennyi
nyilvántartásban — ennek „köszönhetően” nemesembere sosem volt
a falunak, kúria, kastély sem épülhetett. Az érsekségnek járó illeték befizetéséről
megfeledkező települések között Kürt neve egyszer sem fordul elő. Szorgos,
kötelességtudó nép lakta e falut mindenkor. (Mivel a lakosok az érsekség
jobbágyainak számát gyarapították, 1588-ban Érsekkürtként említik.)
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Csák Máté hatalma tetőfokán, amikor Mátyusföld teljhatalmú ura volt,
birtokterülete a Duna mentén Pozsonytól Visegrádig, a Dunától északra
a Kárpátok hegygerincéjéig nyúlt –számtalanszor pusztította rabló
hadjárataival az esztergomi érsekség falvait, Kürtöt is.
1543-ban hódolt terület lett, s az maradt a török végleges kivonulásáig.
A Párkány – Érsekújvár útvonalba esve, a török hódoltság alatt a járás többi
községénél is több viszontagságon ment keresztül. Lakói többször a Párizspatak övezte mocsaras ingoványban, a sűrű nádrengetegben búzták meg
magukat, életüket mentve a portyázó, dézsmát szedő török hordák elől.
A menekülésre kényszerült, falujukat elhagyó lakosok mindig rövid időn belül
visszatértek, a település ismét benépesült. Majdnem minden összeírásban
lakott helységként van nyilvántartva. 1549-ben 17 porta után adózott. 1552-ben
Velics, Magyarország török kincstári defterei (füzetei, iratkötegei) szerint 10 ház
volt benne.
A defterek szerint 1570-ben már 30 lakóház volt a településen – a környék
legnépesebb faluja lett
1600-ban teljesen leégett faluként említik.
Négy év elteltével, 1604-ben csak négy (!) házat találtak az adóösszeírók,
1610-ben pedig csak egy portát vettek nyilvántartásba.
1622-ben ismét teljesen leégett, ezért adómentesnek nyilvánították.
A török kiűzése után gyorsan fejlődött, 1693-ban a telkeket művelő tíz gazdán
kívül 11 zsellér lakta, 1698-ban pedig már 90 a gazdák száma. 1699-ben
portáinak száma már nyolcvanegy és fél – de a kuruc-labanc csatározások ideje alatt
népessége ismét nagyon megcsökkent. (1707-ben 2 polgár és 43 jobbágy,
1715-ben 33 gazda és 4 zsellér, 1720-ban 35 gazda és 6 zsellér lakta.)
A reformkor idején (1825-1848) a község ismét virágzásnak indult: 1828-ban
a családfők száma már 241 volt.
E időszakban Kürt már nagyközségnek számított, hiszen a megye 109
települése közül a népességi rangsor 11. (!) helyét foglalta el.
Az 1848-49-es szabadságharc bukása után Kürt lakosságát a vasútépítés
tartotta lázban. A magyar törvényhozás ugyan már 1836-ban kezdett foglalkozni
az országban építendő vonalakkal, de egy évtizednek kellett eltelnie, míg
az eszme valóra vált. A Vác – Párkánynána vonal 1850. október 15-én készült
el. Párkánynánáról Kürt érintésével 1850. december 16-án gördült be
Érsekújvárba az első vonat. A második sínpárt 1880-ban építették meg.
1910-ben a Magyar Szent Korona Országaiban népszámlálást tartottak. Kürtön
a keresők száma 1007 volt, ők eltartottak 1765 személyt (gyermekeket,
feleséget, időseket); együtt 2772 személy lakta a falut.
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Az 1914-ben kirobbant első világháború községünkben is szedte áldozatait:
a rokkantak, a sebesültek száma megszámlálhatatlan volt. Sok család maradt
apa és kenyérkereső fiú nélkül. A különböző harctereken elesett kürtiek száma
84.
1920. június 4-én Versailles-ban, a Párizstól néhány kilométerre levő Trianon
kastélyban aláírt szerződés értelmében a történelmi Magyarország (Horvátország
nélküli) 282 ezer négyzetkilométernyi területéből 93 ezer négyzetkilométer
– csupán 33%-nyi maradt. Az új államhatárok meghúzása következtében
községünk lakosai – mint oly sok honfitársuk – egy művileg létrehozott országba
kerültek, és falujuk a Kerť nevet kapta. Idegenek lettek odahaza. Nem értették
az állam nyelvét, nehezen békültek meg sorsukkal… Azonban mivel élni
akartak, soha nem tapasztalt lelkesedéssel vetették magukat a felhalmozódott
feladatok végzésébe. Szántottak, vetettek, házépítkezésekbe fogtak: egész
utcasorok nőttek ki az eddigi szántóföldekből, libalegelőkből. Ezekben az
években keletkezett az Újsor; a Kálvária alatt, a vásártéren, az ún„Kopott temető”
helyén ugyancsak lakóházak épültek, a Denek hegynél, a fűri úton szintén
osztottak ki házhelyeket. 1936-ban Csillag Károly földbirtokos földjéből önként
ajánlott fel háztelkeket – a falunak ezt a részét ma is Csillag-telepnek nevezik.
A falu népe nem feledkezett meg a nemzeti tudat ápolásáról, hagyományaik
őrzéséről, továbbadásáról, a vallási életről sem.
1156-ban a falut úgy említik, hogy „az esztergomi érsekséghez tartozó plébánia”
is található benne, plébániatemplomáról 1397-ben esik első ízben említés.
A törökdúlás idején elpusztulhatott, hiszen „ az új templom 1756-ban „Csáky
Miklós érsek-prímás által újra fölépíttetett.”
„Az Esztergomi Hercegprímási Levéltár adatai szerint Vass Adalbertus – Vass
Albert személyében 1630-ban került az első plébános Kürtre, akinek neve
az utókor számára is fennmaradt. Ettől az időtől napjainkig sosem állt lakatlanul
a plébániahivatal.

1912 - 2012

Komárom megye felekezeti és nemzetiségi viszonyait összegző kimutatás
szerint „a vármegyében Naszvad és Kürt az egyedüli egyházas helységek,
amelyekben nincs annak nyoma, hogy valaha ref. prédikátor lett volna”.
A község katolikus hitét napjainkig megőrizte.
A község iskolájáról az első adat 1754-ből való, amikor a Canonica visitacio
említést tesz a község központjában, a templom tőszomszédságában működő
oktató-nevelő intézetről. Attól az időtől folyamatos a tanítás; a jogfosztottság
éveit leszámítva, csak magyar nyelven zajlik az oktatás.
Az óvodáról az első adat 1906-ra datálódik.
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Kürt lakosai jellegzetes, apáról fiúra szálló, több mint százéves tradícióra
visszanyúló foglalkozást vallhattak sajátjuknak – a telefon és távíró szerelési munkálatok végzését. 1876-ban ismerkedett meg néhány kürti e szakma
rejtelmeivel. Tehetségeseknek bizonyultak: hamarosan az Osztrák – Magyar
Monarchia egész területén nagyarányú telefon- és távíróhálózat
kiépítése vette kezdetét – sok munkáskézre volt szükség. Akik
elsajátították
a
szerelési
tudnivalókat,
újabb
társakat
vittek
magukkal, és azokat is betanították. Rövid időn belül körülbelül hatszáz,
szakmájához értő kürti felnőtt kereste kenyerét szülőfalujától távol,
csoportokat alkotva Árvától Brassóig az ország legkülönbözőbb részein.
Az akkori Magyarország telefonhálózatának nagy részét a szorgos kürti kezek
hozták létre.
1926-ban megtartották megalakulásuk 50. évfordulóját, krónikát fektettek le
és zászlót csináltattak.
A rendszerváltozást követően, a technikai forradalom „eredményeként” egyre
kevesebb szakemberre volt szükség, az ebből a hivatásból élők száma
rohamosan csökkent. 1996. szeptember 28-án még megemlékeztek
a kürti távirdás-tradíció 120. évfordulójáról. Napjainkban e szakemberek száma
minimálisra zsugorodott
1938. november 2-án, a nagyhatalmak bécsi döntésének értelmében Felvidéket
visszacsatolták Magyarországhoz. Hamarosan kitört a második világháború:
a második világégésben 57 kürti lakos esett áldozatul.
Aztán ismét határmódosításokra került sor.
A fegyverropogás elhallgatását követően a jogfosztottság évei következtek, majd
– mint megannyi felvidéki településen – beindult a szocializálódási folyamat:
létrejöttek a földműves szövetkezetek. A „kolhoz-szellem” elől menekülve,
nagyon sok kürti szülőföldüktől távol, Csehországban kerestek
munkalehetőséget, az államvasutak alkalmazottjaiként hetente ingáztak
szülőfalujuk és a távoli cseh valamint morva városok között…
A napjainkban megalakulásuknak 100. évfordulóját ünneplő Önkéntes
Tűzoltó Testület munkáját az arra leghivatottabbak, ő maguk mutatják be
a centenáriumra készült, múltat megidéző brosúrában.

(Pénzes István Kürt monográfiájának részbeni felhasználásával és egyéb adatok
felkutatásával e fejezetet készítette a községi hivatal felkérésére a monográfia
szerzője.)
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A Kürti Önkéntes Tűzoltó Testület 1912-ben alakult meg Kürthy Győző jegyző
parancsnok és Árendás András földműves alparancsnok vezetésével, őket
követte 18 működő és 6 pártoló tag, későbbiekben feltöltődött a tagság 42 főre.
Felszerelés: 1db kocsi fecskendő, 2 db falajt, 1 szerkocsi, 1 K létra, 1 db T létra,
csáklyák, 5 db vizeskanna.

1946- 47 -48
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A második világháború után a szervezetet Hegedűs Flórián tanító, valamint Lizka
István (községi elöljáró) állították talpra, ez időben a tagság 58 főre emelkedett.
A felszerelési technika is korszerűsödött.
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1962-től Fazekas Sándor szövetkezeti
agronómus volt az elnök, Pénzes András
parancsnok a szövetkezeti tűzbiztonsági
tisztviselő, Szofka László a helyi alapiskola
tanítója volt a titkár.
1976-tól Végh Ferenc szövetkezeti dolgozó elnök, Szofka László titkár, Pénzes András
parancsnok.
1984-től Végh Ferenc elnök, Szofka László
titkár, Zeman József parancsnok.
1996-tól Végh Ferenc elnök, Varga József
parancsnok, Végh Erika titkár.
1999-től Zeman József elnök, Varga József
parancsnok.
2009-től Kasnyík József elnök, Varga József
parancsnok, taglétszám: 93 fő.

1912 - 2012

1953-tól:
A helyi önkéntes tűzoltó testület tagjai tűzvédelmi szolgálatokat teljesítettek
főleg az aratás (nyári időszakban), a tüzek megfékezése érdekében a községi- járási
szervek kérésére. A helyi vezetők - Árendás Gyula, Árendás Béla, Bálint János, Kutas
József, Balog József, Kajan József, Danczi István, Danczi Lajos, Kasnyík János, Kánya
János - a többi taggal karöltve szervezték, osztották be a nem tűzoltó lakosságot
az éjjeli szolgálatokba. Mindig volt velük egy szolgálatos tűzoltó is. E szolgálatokról
naplót vezettek, és mindenkinek kötelessége volt megjelenni. A szolgálatok
a község területén öt részre voltak osztva: Messzes, Haraszt, Herés, Lapos, Hidegkút.
A szolgálatok egészen az 1960-as évekig működtek.

1977. június 21-22 tetőépítés id. Jobbik János és id. Kasnyík József szorgos munkájával.
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Részletek a krónikából
Tagsági gyűlés 1983. 05. 22.
Téma = > szolidaritásra hozzájárulás, versenyre való felkészülés.
Szolidaritásra a tagság 250 Kčs-t küld a 3239- 172 esek folyószámlára.
A körzeti versenyre két csapatot készítettek fel, illetve megkérték a járási
felsőbb szervezetet, hogy a később, Libádon megrendezésre kerülő versenyen
vehessenek részt, mert a fűri verseny időpontjára esik a kürti búcsú. Tűzcsapok
leellenőrzése a faluban, középületek tűzbiztonsági ellenőrzése kettősökkel.
A versenyre a csapatokat Pralovszky József készítette fel.
Tagsági gyűlés 1983. 11. 26.
Téma => évzáró gyűlés időpontjának meghatározása, javasló bizottság
kijelölése, elintézni valók az évzáróra, munkaterv felállítása, brigádmunkák
megszervezése, tagság bővítése fiatalokkal, gyűlés után borkóstoló.
Évzáró gyűlés 1984. 03. 25.
Téma => az előbbiekben felsorolt dolgok elvégzése, tűzoltó folyóirat
megrendelése minél nagyobb számban. A gyűlés sikeresen zajlott, a borkóstoló
is. Az évzárón jelen volt 5 vendég, 78 tag, valamint a nyugdíjas éneklőcsoport.
Tagsági gyűlés 1984. április 30-án
A tagsági gyűlésen szó volt a szolgálatok beosztásáról május 1-re, versenyekre
való előkészületekről, az április 30-i szolgálatról (18: 00- 24:00-ig Szulcsán Tibor,
Végh Imre, Miták Tibor, id. Árendás Béla, Varga József, május 1től
00:00–tól 6:00-ig Miták József, Izsák László, Gyurán János, Kasnyík
Ferenc, Lapos Antal, 6:00-tól 12:00-ig Zeman József, Árendás Gyula,
Pralovszky Pál, Pralovszky József ). Versenyre a tagokat összehívtuk, a házaknál
a tűzbiztonsági ellenőrzéseket azonban még be kell fejezni.
Tagsági gyűlés 1984. 12. 16.
Téma az évzáró gyűlés megszervezése, munkamegosztás az évzáró gyűléssel
kapcsolatban, megbeszélés az új rajok megosztásával. Az elnök
ismertette a pontokat és a követezőképpen határozott: az évzáró
gyűlést 1985. január 25-én tartják, előtte tagsági gyűlést 1985. január
11-én. A vezetőség megállapította, hogy kinek jár az évtizedes
tagsági elismervény, a gyűlésen megválasztották az új vezetőséget a 85-ös évre.
A vezetőség jóváhagyta továbbá, hogy a jövőben a minden tag kapjon új
tagsági könyvet. Az évzáróra meghívták az ifjúságot és az iskolásokat is.
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Tagsági gyűlés 1985. 01. 11.
Témája az évzáró gyűlés megszervezése, 1985-ben megszervezendő kirándulás
megbeszélése, feladatok szétosztása évzáróra.
Az elnök üdvözölte
a tagságot, majd beszámolt a Kisnánai Önkéntes Tűzoltókkal való
kapcsolat felvételéről, Magyarországról. A tagság többségben úgy
határozott, hogy a kapcsolatot fel kell venni és a tagsági gyűlés elé kell
vinni jóváhagyásra. A vadászokkal is fel kell venni a kapcsolatot az évzárón
felszolgálni kívánt vacsora ügyében. A kultúrműsort az iskola valamint az
énekcsoport biztosítja.
Tagsági évzáró 1985. 01. 25.
A megnyitóban az elnök, Végh Ferenc üdvözölte a vendégeket és a tagságot,
valamint a jelenlévőket. Beszámolójában megemlítette, hogy a magyarországi
Kisnánai Önkéntes Testülettel szeretnék felvenni a kapcsolatot. Felvetette, hogy
ő maga hajlandó ezt megszervezni, de további két tag közreműködésére lesz
szüksége. Beszámolójában felhívta a tagok figyelmét bizonyos hiányosságok
kiküszöbölésére, pl. a mulatságokban és egyéb rendezvényeken való jobb
helytállásra. Az elnöki beszámolót a titkáré követte, amelyet Szofka László tanító
úr tartott, aki főleg az ifjúságot dicsérte, főleg a táncversenyzőket, akikkel ő
odaadóan foglakozott. A parancsnoki beszámolót Pénzes András tartotta, a felnőtt
csapatokat értékelte, valamint megemlítette, hogy két személy lehetőséget
kaphat Martinban 1 hetes gépésziskolázásra. Kultúrműsort az iskola és
a Csemadok adott. A gyűlés sikeresen zárult. A gyűléseket elnevezték pogácsás
borkóstolónak, mert ez időben a feleségek is eljártak az évzárókra.
Vezetőségi gyűlés 1985. 03. 01.
Az évzárón megválasztott új vezetőségi tagok feladatainak szétosztásáról határoztak: Végh Ferenc elnök, Szofka László elnök helyettes és titkár, Pralovszky József
elnökhelyettes, Zeman József parancsnok, Végh Imre pénztáros, Bosternák István
ifjúsági referens. Ellenőrző bizottság Kovács Béla és Miták József. Szabó Vilmos
végül megkérte a tagokat, hogy a szertár és környéke rendben legyen tartva.
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Tagsági gyűlés 1985. 03. 23.
A tagsági gyűlés a negyedéves munkákról, kettősök beosztása,
beszámoló a táncmulatságról. Az elnök üdvözölte a tagságot és
ismertette a táncmulatság lefolyását. Továbbá Pralovszky József
március 25-26-án részt vesz Kovácspatakon a megelőzésért felelős
referensi képzésen. Utána beosztotta a kettősöket az épületek ellenőrzésére.
A műszaki berendezés ellenőrzését Újvárból várták.
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Esemény 1985. 05. 09.
Magyarországról
a
Kisnánai
Önkéntes
Tűzoltók
képviselői
érkeztek hozzánk: Koklács József parancsnok és Koncsos Károly.
E látogatás viszonozta azt, amit előzőleg a Kürti Önkéntes Tűzoltó
Testület kezdeményezett, a kapcsolatteremtés jó irányba haladt. Született egy
határozat
is,
miszerint
július
végén
vagy
augusztus
elején
találkoznak
egy
közös,
családias
kirándulás
formájában. A találkozó egy hétvégét venne igénybe, az elszállásolás pedig
a családoknál történne. Utólag a kisnánaiak megbeszélték, hogy ők jönnek
először Kürtre, mégpedig július 28-30 között.
A kisnánai kapcsolat nem valósult volna meg Berta Tibor és Sipos
Lajos szorgalmazása nélkül. Mi több, Berta Tibor volt, aki
a rokonánál szállásolta el az akkori kürti kapcsolatteremtő küldötteket.
Szállásadó volt Lizák Dénes, Szofka László, Zeman József, Végh Imre.
A
kapcsolatfelvétel
a
következőképpen
zajlott:
Lizák
Dénes
beszélt Koklács József kisnánai parancsnokkal, aki meghívott
magához
pár
vezetőségi
tagot.
Koklács
Józsefnél
előadták
elképzeléseiket a kürtiek, amit a kisnánaiak helyeseltek, és megegyeztek, hogy ők is
eljönnek Kürtre, ami meg is történt.
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Esemény 1985. 06. 28.
Távirat érkezett Kisnánáról, hogy 1985. július 2-án érkezik 52 személy Kürtre
3 napra, akiket fogadni kellett és szállást illett nekik biztosítani.
Péntekre fogadó estet szerveztek a helyi kultúrházban.
Pártolásra
jelentkeztek:Végh Ferenc, Kurcz József, Lapos Antal, SzabóVilmos, Kasnyík Ferenc,
Kanyicska Ferenc, Zeman József, Szofka László, Danczi Lajos, Pralovszky József,
Bartizál János, Klacsan Lajos. Bővebben a fogadásról és az estről, valamint az itt
tartózkodási időről feljegyzés nincsen, a névsor is utólagos.
Brigád 1985. 08. 01.
Brigád a Szövetkezetben, a magyarországi út megbeszélése.
Esemény 1986. 11. 26.
Téma: negyedévi tevékenysége ismertetése, brigádmunkák az EFSZ-ben,
búcsúi bál ismertetése, kettősök szétosztása téli fűtéssel kapcsolatban, évzáró
taggyűlés megbeszélése. Az elnök üdvözölte a tagokat, ismertette a gyűlés
fő feladatait, tudatta, az évzáró 1986.12.12-én pénteken, 18 órától lesz
megtartva, s az évzáróval való teendők a következő taggyűlésen lesznek
megtárgyalva. Megemlítette, hogy a taglétszám 123 főre emelkedett,
s megalakult a lány csapat is. Az évzárón ők ajándékot kapnak, valamint az iskolás
tűzoltók is. Az új kultúrház építésének munkálataiban 180 brigádórát vállalnak,
kifestik a szertárt. A mulatság bevételéről a pénztáros, Végh Imre számolt be.
A fent említett pontokat jóváhagyta a jelenlévő 41 tag.
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Esemény 1986. 12. 03.
Téma: az évzáró megbeszélése, diplomok adása, idős tagok személyes
meghívása,
tömegszervezetek
elnökeinek
meghívása,
munkaterv
megbeszélése az 1987- es évre. Az elnök üdvözölte a jelenlévőket, felsorolta
az évzáróra a teendőket, a kultúrműsorokért Szofka László felel. Beszámolt: Szofka
László,Végh Ferenc, Zeman József,Végh Imre. Határoztak arról is, hogy a versenyzők
kapjanak csekély ajándékot, a berukkolt katonáknak pedig egy könyvet küldenek,
a kis tűzoltók egy-egy tollat kapnak. A oklevelekért, frissítőkért Végh Ferenc volt
a felelős, a vacsoráért Kovács József. A jelenlévő 15 tag mindezt jóváhagyta.

Brigád 1987. 04. 04.
Brigád a szertárnál, a garázs
megszélesítése. Kisnánai út 10 tag.
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Esemény 1987.05.13.
Meghívó Kisnánára tűzoltóverseny bemutatására. A nánai utat Végh Ferenc,
Zeman József intézte. A 15-én megrendezésre kerülő szombati gyakorlatért
Pralovszky József a felelős. Sánta Béla régi tag temetésén 16 tag volt jelen.

A kisnánai női és férfi csapat

Esemény 1987. 11. 04.
Téma: évzáró gyűlés megbeszélése, a szertár rendbe rakása, vasárnapi
takarítás, kettősök szétosztása, ellenőrzése. 14 tag volt jelen.
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Tagsági gyűlés 1988. 01. 31.
Tagsági megnyitó, funkciók és bélyegek szétosztása, Magyarországi kirándulás,
áprilisban táncmulatság, iskolásokkal kultúrműsor. Vezetőségi tagok: Zeman
Erzsébet, polgárvédelmi referens Kanyicska József, beszámoló a járási
konferencián Végh Ferenc, taglétszám növelése 135 főre, közös munka
a szervezetben, versenyek Magyarországon, bélyegeket a kistűzoltók
hordják szét, kirándulást a magyarokkal megbeszélni, bál megrendezése
Kürtön. Vezetőség megválasztása: elnök- Végh Ferenc, titkár- Szofka László,
parancsnok- Zeman József, pénztáros- Végh Imre, kultúrfelelős- Kovács
József, Kecskés Ildikó, ellenőrző bizottság Kovács Béla, Szabó Vilmos, gépész,
Kanyicska József. Pralovszky József és Valkó Nandi szervezi meg a kirándulást
itthon és Magyarországon is. 11 fő vett részt az ülésen.

Esemény 1988. 03. 06.
Téma: kettősök beosztása, farsangi takarítás, rendrakás a gépházban.
Kanyicska József, 27-ei kirándulás Kisnánára, beszámoló a dömsödi
tűzoltószervezet elnökével való megbeszélésről, brigád a szertárnál, EFSZ-ben
a nőnap megünneplése, kettősöket Kasnyík Ferenc irányítja, plafon lefestésének felelőse Végh Ferenc, végrehajtotta Pralovszky József. Kisnánaiak látogatása
5.20-22. között lenne esedékes, mi pedig 7.8-10-ig mennénk hozzájuk. Nőnapot
vasárnap délelőtt 10:00-kor ünnepeljük meg. A dömsödi tűzoltó szervezet
elnöke szeretné felvenni a kapcsolatot a kürti tagsággal. 15 tag volt jelen.
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Gyűlés 1988. 03. 06.
Vezetőségi gyűlés tagsági gyűléssel egybekötve, kb. az előzőleg ismertetett
pontokat beszélték meg, magasabb létszámban, ami 35 személyt tett ki. Zeman
József ismertette a kettősök munkáját, valamint hiányosságaikat, ezúton kérte
a bajtársakat, akik feladatot vállaltak, hogy lelkiismertesen, ne pedig agresszívan
lépjenek fel. Kérte a fiatalokat, hogy kapcsolódjanak be a munkálatokba, hogy
a jövőben a kettősöket egy fiatal és egy idősebb tag alkossa. Március a tűzbiztonság
hónapja: a lakosságot figyelmeztetni kell hirdetésekkel, hogy legyenek
figyelmesek a szabadban történő tűzrakással. Tűzrakást soha ne hagyjanak
felügyelet nélkül. Magyarországi kirándulásokkal kapcsolatban, ha valaki akar,
még szerezhet kapcsolatot, hazai kirándulásra lehet jelentkezni. Van igény
az egri Cukorgyár tűzoltó egyesületének vezetőségétől is kapcsolatteremtésre. Tűzcsapokat át kell ellenőrizni, mert sok közülük már nem működőképes,
évente két technika gyakorlatra érkezett javaslat a faluban. Az új autó
megtekintése - AVIA. Tűzoltó bálra, ami április 22-én lesz, a meghívókat ki kell
küldeni. A pénztári beszámolótVégh Imre tartotta. A dömsödiek szintén szeretnék
felvenni a kürtiekkel a kapcsolatot. Veselka Attila szintén tag lett a szervezetnél.
35 személy jelent meg.
Nőnapi ünnepség 1988. 03. 16.
Az elnök üdvözölte a megjelenteket, további sikereket kívánt, majd átadta
az ajándékokat. Frissítők fogyasztása mellett elbeszélgettek a múlt nehézségeiről,
és a jövőbeni szükséges változásokról. Az ajándékok 50 Kčs-ba kerültek.
19 személy volt jelen.
Esemény 1989. 05. 31.
Szabadidő ruhák és cipők versenyre. Izsák Béla, Dikan Norbi, Kovács József,
Húska Sándor, Szalma István, Kasnyík Ferenc, Újhelyi Péter, Kanyicska Gábor,
Valkó Miro.
Vezetőségi gyűlés 1989. 09. 29.
Búcsúi bál megbeszélése, kettősök szétosztása téli, fűtési időszakra. 2 db
ünneplő ruha szétosztása, kirándulás Csehországba. Pralovszky József javasolta
a búcsúi bálra a helyi zenekart, kettősöket beosztása, Miták Tibor, Kasnyík
Ferenc, Lapos Antal. 9 tag volt jelen.
Vezetőségi gyűlés 1990. 02. 04.
Temetés megbeszélése- Izsák József. Járási szervek által kiküldött dokumentumok
letárgyalása a szervezet jövőjével kapcsolatban. A vezetőség jóváhagyta Végh
Erika titkári funkcióját. 13 tag volt jelen.
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1990. 02. 06. Izsák József temetése. 18 tag.
1990. 03. 30. Szofka László bajtárs temetése. 33 tag és iskolások voltak jelen.
Járási küldött Búcsi László, Petrík József.
Kirándulás 1990. 04. 06.
Kisnánai kirándulás és verseny, 9 tag vett részt.

1990. 04. 11. Izsák Péter temetése, 18 tag vett részt.
1990. 05. 06. Takarítás a gépházban, motorok karbantartása.
1990. 05. 19. Takács Béla temetése, 16 tag vett részt.
1990. 05. 25. Kisnánai kirándulással kapcsolatban megbeszélés, versenyre való
felkészülés. 13 személy.
1990. 06. 01. Tűzoltó versenyre való csapatok szétosztása, szolgálatok
beosztása bálokra, szolgálat Ciglédben a pünkösdi búcsún. 28 személy volt
jelen.
1990. 11. 21. Búcsúi bál megszervezése, a járási gyűlésre való beszámoló,
a diákversenyre bírák kijelölése. 14 személy vett részt.
1991. 02. 16. Gyurán János temetése. 25 tag
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1991. 03. 10. AZ évzáró gyűlés megbeszélése 1991.03.15.-re szűkebb körben,
borkóstolóval. 6tag
1991. 08. 23. Kenyérünnep és hősök szobrának újjáavatása, eddigi tevékenységünk számba vétele, további munkák beosztása, 13 tag
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Vezetőségi gyűlés 1993. 03. 12.
Tagok üdvözlése, az évzáró taggyűlés megbeszélése, egyéb szervezési munkák.
Vezetőségi gyűlés jóváhagyta, hogy a SZISZ-klubban legyen megrendezve
a taggyűlés, a termet Végh Ferenc intézi. 3 láda málna, 3 láda szóda, Jurecska,
Jankulár, 60 virsli, kenyér, mustár, Kanyicska József, meghívók Végh Ferenc,
papírtálca Pralovszky J., terem biztosítása Miták T. , Kasnyík F., Danczi P., ifjú
tűzoltó névsorát intézi Pralovszky J., a oklevelek felelőse Végh F., tavaszi
takarítás egyelőre elintézetlen. 10 tag vett részt.
Vezetőségi gyűlés 1994. 05. 23.
Végh Ferenc, a szervezet elnöke elszámolt a pénzügyekkel az 1993-as és
1994-es évből. A helembai körzeti verseny megbeszélése folyt. 1994. június 5-én
körzeti verseny megrendezése, egyéb hozzászólások. A szervezet vezetősége
és az ellenőrző bizottság jóváhagyta a szervezet gazdálkodását az 1993-as
évben. Hitelesítők Végh Erika, Kanyicska József, Kovács Béla. 11 tag vett részt.
Vezetőségi gyűlés 1994. 08. 19.
Végh Ferenc, a szervezet elnöke megnyitotta a gyűlést, beszámolt: Végh Erika
pénztáros. Végh Ferenc felhívta a figyelmet a tűzoltó fecskendő kijavítására az
újvári tűzoltóknál. Ifjú tűzoltókkal megbeszélés, kirándulás szervezése, Végh
Erika a szüreti ünnepség megbeszélését indítványozta a Csemadokkal.
Javaslat: 60 személyre fizetjük ki a tagsági díjat, ifjú tűzoltókat beszervezni a
tagsági díj beszedésébe. A vezetőség jóváhagyta az ifjú tűzoltók kirándulását,
személyenként 10 Sk-t biztosít. Hitelesítők: Kovács Vojtech, Végh Szilvia.
Vendég: Kovács Károly polgármester.
1994. 08. 29. Sebők Béla bajtárs temetése. 30 személy vett részt.
Vezetőségi gyűlés 1995. 05. 26.
Üdvözlés, tagság nyilvántartása, bélyegek begyűjtése, versenyek előkészítéseifjúság, felnőttek. Az elnök elvállalta, hogy az ifjúság részére bebiztosítja
a tagsági könyveket, Pralovszky Zoltán és Varga József pedig elvállalta az ifjúsági
csapatok felkészítését. Kasnyík József, Miták Tibor, Kanyicska Gábor a felnőtt
csapatok felkészítéséről gondoskodik. A tagság elfogadta az új tűzoltó zászló
elkészítésének tervét, az ifjúsági tűzoltók számára való új ruhák vásárlását. A tűzoltó
újsággal kapcsolatos problémákat az elnök megvitatta a tagsággal. Végh Ferenc
a felelős a tagsági gyűlés megszervezéséért. A tagság javasolta az érsekújvári
szabadtéri színpad meglátogatását, ha a jelentkezők száma elegendő lesz,
a javaslatot elfogadják. Jegyzőkönyv hitelesítők: Varga J., ifj. Végh J., Kurcz K.
17 személy vett részt.
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Vezetőségi gyűlés 1995. 08. 31.
Az elnök üdvözölte a tagságot, a templomi lobogó pontosítása, valamint a
pénzjuttatások megbeszélése volt napirendi ponton. Pénzbeli juttatás 200 SK
fejenként, a következő személyek javasolták: Végh Ferenc, Zeman József, Vágh
Imre, Pralovszky József, Sipos Lajos, Jurecska Vilmos, Jankulár Sándor, Sebők
Róbert, Valkó Nándor, Kurcz József, Bartizál János, Lapos Antal, Végh Béla,
Kasnyík József, Kanyicska Kálmán, Szabó János, Viola Ferenc.
1995. 09. 01. Miták József temetése. 25 személy vett részt.
1995. 10. 12. Lobogóvivők: Árendás Béla, Vida Lajos, Danczi Lajos, Sebők Róbert,
Kasnyík Ferenc, Vígh Imre, Zeman József. Koszorú: Kanyicska József, Vígh Béla.
Emléktábla: Jurecska Vilmos, Varga József. Meghívottak: Ármai László, Kovács
Károly, Búcsi László, Mede Károly plébános, + 3 vendég, vezetőség.
Brigád 1996. 03. 27.
Gépek előkészítése a tavaszi szezonra, valamint a gépház takarítása. Varga J.,
Kanyicska G., Kasnyík J., Jurecska V., Miták T., Jankulár J.
Tagsági gyűlés 1996. 03. 31.
Tagsági gyűlés megszavazta a javasló bizottság felvetését, így az alulírt tagok
hivatalosan is a vezetőséghez tartoznak: Végh Béla, Kanyicska József, Sebők
Róbert, Kovács Béla, Újhelyi Péter. 35 tag volt jelen.
A vezetőség döntése alapján a szervezet elnöke továbbra is Végh Ferenc.
A jelenlévő szervezeti tagok is teljes bizalommal elfogadták a tagság javaslata
alapján ifj. Varga Józsefet a parancsnoki tisztre. Az ellenőrző bizottság
elnöke továbbra is Kovács Béla. Szavazásra került a járási verseny megrendezésének kérdése, amelyben a polgármester úr is részt vett, a tagság teljes létszáma
jóváhagyta. A polgármester javasolta a tagság többszöri összehívását.
1996. 05. 26. A ciglédi pünkösdi búcsú szolgálat megbeszélése.
Jelen volt 15 személy.
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1997. 01. 30. Danczi Lajos temetésének megbeszélése.
A temetésen jelen volt 37 tag.
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Tagsági gyűlés 1996. 06.
Járási tűzoltó verseny szervezése, ebéd- frissítők Végh Ferenc. Versenyről
beszámolót tartott ifj. Varga József, szakácsok: Kajtár János, Lapos Antal, Kajan
Győző, Végh Ferenc biztosítja a krumplit, borsót, fűszert, frissítőket és a húst.
Krumpli pucolását és a hús előkészítését Vida Tibor, Valkó Nandi és Végh Kálmán
végzik el, adagok rendezése és kimérése: Miták Tibor, Kurcz József, Kanyicska
István, vendége fogadása: Kovács Béla, Kanyicska József, kapunál a versenyzők
fogadása: Kanyicska József, id. Varga József, Vida Ferenc, csapatok felállítása,
jelentés: ifj. Varga József, rendezők gyülekezése 6:30-ra. Jelen volt 31 tag.
1996. 07. 14. Szolgálat Ciglédben mise alkalmával. 8 személy vett részt.
1997. 03. 09. Az 1996-os évzáró gyűlés megbeszélése, oklevelek és rangok
emelése és jóváhagyása. 10 tag volt jelen.
Tagsági gyűlés 1997. 04. 29.
Az iskolás csapatok versenyre való felkészítésének megbeszélése, ifj. Varga József,
Pralovszky Zoltán. Az 1997- es költségvetés szétosztása, a helyi tanácstól 30 000
Sk-t kaptunk, egyes funkciók szétosztása a vezetők között. Bankban aláírási joga
van Végh Erikának, Pralovszky Józsefnek, Kasnyík Józsefnek, Végh Ferencnek.
Költségvetés szétosztása Végh Ferenc által: 10 gyerekruha 6000 Sk, AVIA
fenntartása 8000 Sk, 3 db felnőtt ruha 7000 Sk, 10 db kimenő ing 3000 Sk.
A mentőkocsi áthelyezése a tűzoltó szertárból. Funkciók szétosztása: raktáros Végh Béla. Kerítés helyrehozása a szertár körül, figyelmeztetni a Községi
Hivatalt és Tóth Tibort. 12 tag volt jelen.
Gyűlés 1997. 05. 09.
Címer és zászlóavatás a templomban, teendők megbeszélése. A templomi
ceremónia 1997.5.17-én 10:00 órai kezdettel szentmisével egybekötve lesz
megtartva, a tagok találkoznak a szertárnál 9 órakor. Végh F., Kasnyík J., Miták
T., Pralovszky J., Pralovszky Z., Kurcz J., Vida F., Bartizál J., Jankulár R., ifj Végh I.,
Kurcz K.
Kirándulás 1997. 07. 10.
Kirándulás Bősre, ennek megbeszélése, jóváhagyása. A vezetőség döntése
szerint 1997.7.17-én lesz megtartva a kirándulás összeírása. Végh Ferenc elnök
vállalta, hogy írásbeli értesítést küld a tagságnak. A kirándulás díja fejenként 50 Sk.
A kirándulás időpontja 1997.7.26-ára lett lefixálva.
Jelen volt 16 tag és a polgármester.
1997. 12. 15. Elhunyt Árendás Béla bajtárs. 25 személy volt jelen.
1999. 01.18. Végh Ferenc temetése. A temetés az elhunyt tisztségéhez méltón
történt, a tűzoltó autó sziréna jelzésével engedték a koporsót a sírba. Elhangzott
a szokásos búcsú beszéd is. A szertartáson jelen volt a tagság nagy része, valamint a járási szervek képviselői és a környező falukból származó bajtársak.
Kürt
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2000
Az első vezetőségi gyűlésre 2000.2.18.- án került sor. A vezetőségi tagok: Zeman József, Varga József, Kovács Béla, Kanyicska József, Kasnyík József, Végh
Imre, Végh Béla, Újhelyi Péter, Pralovszky Zoltán.
Az első esemény március 6. Az avar égetésével több magántulajdon került
veszélybe. ÖTT csapata elvégezte a szükséges feladatot!!!!
Május 19 - én lángversenyt rendeztek Fűrön, amelyről egy iskolás és egy felnőtt
csapat készülhet a körzeti versenyre. E versenyt Kicsind rendezte, ahol Kürt
csapata a 2. helyen végzett.
A falunapon tűzoltó versennyel egybekötött találkozót szeretnénk tartani
a többi falu ÖTT tagjaival. A versenyre, amely a 2000 milléniumi polgármester
kupa nevet kapta a köv. faluk vettek részt: Szőgyén, Kicsind, Kisújfalu, Helemba,
Kőhídgyarmat, Bajta, Fűr. E versenyt találkozó jelleggel rendeztük, így minden
csapat egyformán volt értékelve s emlékül serleget és plakettet kapott.
Augusztusban két versenyre is meghívást kapott a szervezet, mégpedig
Kisújfalura, amelynek ÖTT csapata 120 éve alakult. Itt ünnepséggel,
zászlóavatással egybekötött versenyt tartottak. Továbbá Fűrre, ahol is
,,polgármesteri vándor serleg˝ tűztámadásra került sor.
Az év folyamán számos tagsági gyűlés került megrendezésre, az évzárót
december 29-én tartottuk. Minden tag bélyeget s naptárt kapott, ill.
a versenyeken résztvevők kisebb ajándékokat kaptak.
2001
Ez az év se kezdődött zökkenőmentesen, mivel január elején csőrepedés történt, s mintegy 100 köb vizet kellett kiszívatni.
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Megkezdődtek a versenyek, amelyeket minél jobban kell teljesíteni
az ÖTT Kürt csapatának. I: 2001.június 3. Palárikovo, II:2001.június 10. Jasová,
III. 2001.június 17. Muzsla. Kürt csapata nem teljesített jól, igy a járási versenyen
2001.június 24. Čechy-n nem vehettünk részt. Viszont a lángversenyeken elég jól,
a középmezőnyben végeztünk, a szervezet tagjai felváltva bíráskodtak
különböző tűzoltó versenyeken.
Augusztus 19 -én hivatalosak voltunk Bajtára ahol a Szervezet megalakulásának
80. évét ünnepelik. Hivatásos tűzoltók tartottak bemutatót, majd ünnepség
keretében tűztámadás volt lebonyolítva, ahol is Kürt csapata egy oklevelet és egy
serleget kapott.
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Évtizedes tagsági viszony 2001-ben:
10 éve tag: Jankulár János, 20 éve tag: Kasnyík Ferenc, Užák Miklós; 30 éve tag:
Kasnyík József, Bartizál János, Lapos Antal, Szabó Vilmos, Téglás Ilona, id.Végh
Imre, Vrzala Miklós; 40 éve tag: Kovács Béla, Végh Béla;
Az évzáróra december 28 - án kerül sor.
2002
Ez évben nagy ünnepségre készül a szervezet az önkéntes tűzoltó testület
megalakulásának 90. évfordulójára, amely 2002. augusztus 4-én lesz
megtartva. 2002. április 25. Szentmise a Kürti ÖnkéntesTűzoltóTestület azon tagjai
tiszteletére akik megalakították valamint tettek a szervezet fennmaradásáért.
A kürti ÖTT megalakult 1912- ben. A szervezet fő feladata, hogy megvédje
vagyonainkat a pusztító erőktől. 2002. május 5. Szent Flórián, a Tűzoltók
védőszentje ünnepének alkalmából szentmise a kerek évfordulóra. Az ünnepségig még körzeti ill. lángversenyek zajlanak, ahol egyre jobban teljesítenek
csapataink. Elérkezett az évforduló napja, vendégek: SP DPO Bratislava, ÖTT
Érsekújvár.
Falvak: Szímő, Fűr, Kisújfalu, Muzsla, Kőhídgyarmat, Bajta, Kicsind,
Helemba, Szőgyén, Csallóközkürt. Felsorakoztunk a zászlóinkkal (községi,
tűzoltó, egyházi lobogó) majd minket követtek a meghívott bajtársaink.
Ezt követte a polgármesteri köszöntő, majd megkezdődött a lángverseny
a sportpályán. A verseny tét nélkül zajlott, minden résztvevő oklevelet és
serleget kapott. Az ünnepségen jelen volt 236 személy.

Augusztus 17-én rendezték meg a Polgármesteri kupát - tűztámadást Fűrön,
ahol a gyerekek megállták a helyüket.Tagsági évzáró gyűlés: Pralovszky Zoltán
10 éves munkájáért elismervényt kapott. Minden 20-30-40-50-60-70 évet
betöltött bajtárs emléklapot kapott.
Kürt
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2003
Március 21 - én tűz volt a kanális parton, az érsekújvári hivatásos tűzoltók
akadályozták megy a tűz tovább terjedését. Március 28 -én szintúgy tűz volt, most
a Pokollyukban. Ezt meg tudtuk fékezni, s nem kellett hívni az hivatásos
tűzoltókat. Június 6. Lángverseny (Palárikovo) az 5. helyen végeztünk.
Július 10. a versenyen résztvevő csapat 4 napra Ausztriába utazott Nemzetközi
Lángversenyre. Csapatunk előkelő helyen végzett összesítésben, csoportjában
pedig a 4. helyen. Érmet, plakettet valamint oklevelet kaptunk. Augusztus 9.
éjjeli tűzoltó verseny Kisújfalun, e versenyen az eredmény nem volt mérvadó.
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Oklevél a 3.helyért
és a büszke csapat
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2004
Május 19. Zeman József, a kürti ÖTT akkori elnöke Zsolnán az országos ÖTT
elnökétől kitüntetést vett át. Június 4. Lángverseny Kürtön: 9 faluból 20 csapat
vett részt. Mi két csapattal indultunk s a 4. valamint a 9. helyet szereztük meg.
Június 27. Körzeti versenyek: Kürt 1 csapattal jelent meg, középmezőnyben
végeztünk.
Tagsági viszony 2004.- ben : 20 éve tag : if. Végh Imre, 50 éve tag: Pralovszky Pál,
Kanyicska József, Kasnyík István
2005
Új tagok névsora:
Kontermann Tamás, Hajnovics László, Gyurics Róbert, Trencsík Gábor, Kanyicska
Gábor, Húška Bálint, Jankulár Gábor, Kovács Péter, Tóth László, Végh Balázs,
Sztankó Gábor, Czuczor Attila, Benkó Arnold, Izsák Tamás, Kasnyík László, Szabó
Ferenc, Ing. Hóka László.
Június 3. Lángverseny Nagykéren: két csapat képviselte falunkat, lánycsapatunk a 4. fiúcsapatunk a 3. helyet szerezte meg. Június 19. Körzeti verseny
Helembán: egy felnőtt és egy ifjúsági csapattal voltunk jelen. Felnőtt csapatunk
a 3. helyen végzett s bejutott a járási versenyre, az ifjúsági csapatunk a 2. helyet
szerezte meg. Június 26. Járási verseny Trávnica: csapatunk az 5. helyen végzett.
Tagsági évtizedes viszony: 10éve tag: Dikan Arnold; 20éve tag: Vígh Kálmán;
30éve tag: Valkó Ferdinand, Kasnyík József; 50éve tag: Sipos Lajos
2006
Április 9. Tűz keletkezett a réten (Sósok), mivel nem tudtuk megakadályozni
a tűz tovább terjedését hívni kellett az érsekújvári hivatásos tűzoltókat.
Május 26. Járási Lángverseny Kisújfalun. Lánycsapatunk a 3.helyen, fiúcsapatunk a 2. helyen végzett.
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Június 18. Körzeti verseny, Muzslán: ifjúsági és felnőtt is csapatunk az 1.helyet
szerezte meg és tovább jutott.
Június 24. Lángcsapatunk bemutató jellegű versenyre utazhatott Ausztriába
példás tűzoltó jelvényért, oklevélért.
Július 2. Járási verseny, Szemere: mindkét csapatunk jól teljesített, érmet sajnos
nem hozott. Augusztus 26. Polgármester kupa, Perbete: fiúcsapatunk az első
helyen végzett, lánycsapatunk pedig a 4. helyet szerezte meg. Augusztus 28.
A bajtai ÖTT megalakulásának 85. évfordulója: bajtársi találkozóval egybekötött
versenyen vettünk részt, melyen az összes csapat tiszteletdíjként serleget kapott.

Új tagok:
Szekeres István, Bálint Vilmos, Vígh Béla, Ing. Sütő Zsolt, Ing. Kasnyík István,
Szekeres Imre, Vida Ferenc
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Tagsági viszonyban 2006- ban:
20 éve: Varga József, Danczi Péter, Kurcz Károly, Szabó Zoltán, Szabó Tibor,
Zeman Zoltán, Végh Gabriella, Végh Erika, 30éve: Sebők Róbert, Pralovszky
József
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2007
Új tagok: Vida Ferenc, Tóth Tibor, Ványi Ferenc, Melečky Tibor
Január 5. Tűz keletkezett a 650-es házszámú háznál, az érsekújvári hivatásos
tűzoltók 2 autóval vonultak ki.
Június 3. Körzeti verseny, Szőgyén: két csapattal indultunk, s tovább is jutottunk
a járási versenyre. Június 8. Lángverseny, Kürt: résztvevők – Dolný Ohaj, Nagykér,
Tótmegyer, Kisújfalu, Čechy ,Barsfüss, Szímő, Muzsla, Szőgyén. Lánycsapatunk
a 3. helyezést érte el, fiaink a 2. helyen végeztek. Június 17. járási verseny,
Kisújfalu: 2 csapattal jelentünk meg , a középmezőnyben végeztünk.
Tagsági évfordulók: 10 éve tag: Lapos Szilárd, Kovács Roland, Kasnyík László,
Izsák Tamás, Gódor Péter; 50 éve tag: Vida Ferenc

Kürt

31

32

Tűzoltóság! Szent, magasztos eszme, Te benned egy ige testet ölt.

2008
Új tagok: Tóth Gabriel, Sütő Szilvia, Nagy Evelyn, Konterman Orsolya,
Téglás Dávid, Vajzer Csilla, Pristač Máté, Kovács Hajnalka, Dikan Richárd, Kupcsek
Norbert
Május 23. Lángverseny, Palárikovo: két csapattal indultunk az első helyen
végeztünk s tovább jutottunk a kerületi versenyre. Június 8. Körzeti verseny,
Bajta: ifjúsági és felnőtt csapatunk is az élen végzett, így továbbjutott
a járási versenyre. Június 14. Kerületi lángverseny, Veľký Lapaš: lánycsapatunk
a 2. helyen végzett. Augusztus 2. Kerületi verseny Topoľčianky: felkészülés
hiányában nem vettünk részt.
Tagsági viszony: 20 éve tag: Végh Szilvia, Kajan Attila, Kanyicska Gábor; 30 éve
tag: Kanyicska István; 40 éve tag: Kajan Viktor; 50 éve tag: Kanyicska Ferenc;
60 éve tag: Kanyicska József
2009
Új tagok: Varga Barbara, Szekeres Regina,
Valkó Máté, Kurcz Szimona

Kanyicska Karin, Kovács Balázs,
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2009.április 4. A vezetőség éléről távozik Zeman József, helyét Kasnyík József
veszi át. Vezetőség névsora: Elnök: Kasnyík József, elnökhelyettes: Kanyicska
Dávid, parancsnok: Varga József, parancsnokhelyettes: Sztankó Gábor, Kurcz
Károly, Jenei Tamás, pénztáros: ifj. Vígh Imre; kultúrfelelős: Újhelyi Péter,
ellenőrző bizottság: Jankulár Sándor, Kasnyík Ferenc
Június 21. Körzeti verseny, Kürt: 3 csapattal indultunk, lányaink és fiaink is az
első helyen végeztek, a harmadik csapat a 7. helyezést érte el. Szeptember 12.
Éjjeli verseny, Kisújfalu.

Kanyicska József kitüntetést vesz át
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2010
Új tagok: Lévárdy István, Pralovszky Krisztina, Kovács Gábor, Takács Nikoletta,
Szombat Kristóf, Danczi Gergely
Tagsági viszonyban: 20 éve tag: Újhelyi Péter; 30 éve tag: Zeman József; 40 éve
tag: id.Varga József
Június 18. felhőszakadás Kürt: A Nagykangyiban a 178-179 – es házszám alatti
lakások víz alá kerültek, s hajnal 2-ig az érsekújvári hivatásos tűzoltókkal együtt
szívattuk a vizet a házakból és a kertekből. Június 19. Kerületi Lángverseny,
Hrabrany: csapatunk a 4. helyet szerezte meg.

Kürt
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2012
Ifjúsági járási lángverseny került megrendezésre Kürtön, melyet a helyi csapat
nyert meg.
2012. június 17-én megemlékező ünnepség a Kürti Önkéntes Tűzoltó Testület
fennállásának 100. évfordulója alkalmából:
- Felnőtt csapatok járási lángversenye a sportpályán
- Tűzoltó csapatok zászlós menete a sportpályától
- Ünnepi megemlékezés a jubileumról:
- Csodálatos névtelen vezérek - vers
- Az önkormányzat segítségével felújított Tűzoltó szertár és a jubileum
alkalmából elkészített új szervezeti zászló megszentelése - Kassa Sándor
plébános
- Téglás János polgármester valamint Búcsi László járási elnök ünnepi beszéde
- Tűzoltósági kitüntetések átadása - Búcsi László járási elnök
- Jubileumi emlékkiadvány átadása a szervezet tagjainak és vendégeiknek
- Téglás János polgármester
- Tűzoltósági bemutató baráti csapatok részvételével a sportpályán
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Szent Flórián, a tűzoltók védőszentje

Az emberfeletti hatalmakhoz, szentekhez fohászkodás egyidős
az emberiséggel. Kölönösen baj, vész esetén kérték segítségüket a vigaszra
szorulók elűzni a rosszat, leküzdeni a csapásokat, amikor az emberi erő és
akarat már kevésnek bizonyult. Az egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a tűztől
való rettegés keltette életre Flóriánnak, a„tűz katonájának“ kultuszát.Szent Flórián
alakjával a világon sok helyen találkozhatunk. Templomokban, házak falába
süllyesztve, köztereken áll a római katona szobra, aki rocskából önti a vizet
az égő ház tetejére. Tűzoltó elődeink tisztelték védőszentjüket és Flórián napján,
május 4-ét, díszünnepként ülték meg.
Szent Flórián Cesiaban ( a mai Felső-Ausztria területén) született III. század
második felében. Diocletianus császár uralkodása idején lépett be légiósként
a római hadseregbe, ahol tehetsége, bátorsága révén gyorsan haladt előre
a katonai pályán. Rövidesen a Caecia erőd parancsnoka lett.
A legenda szerint az erődben hatalmas tűzvész pusztított, amit Flórián – szinte
kilátástalan helyzetből – megfékezett. Katonái, akiket a legszörnyűbb tűzhaláltól
mentett meg, Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész
elmúltát, és hírét szájról szájra adva megszületett a Flórián-legenda.
A keresztényüldözés idején Flórián igazságérzete, emberségessége fellázadt
az Aquiliniusz prefektúra kegyetlenkedései ellen. Börtönben sínylődő 40
társa mellé állt, ő is kereszténynek vallva magát. Amikor megtagadta az áldozat
bemutatását a római isteneknek, kegyetlenül megkorbácsolták majd a császár
parancsára 304. május 4-én kővel a nyakában az Enns folyóba vetették.
A ránk maradt írásos emlékek szerint holtteste fennakadt egy sziklán, sas
vigyázott rá, mígnem egy Valéria nevezetű keresztény asszony rátalált,
kocsijába rejtve elvitte Lorchba és tisztességgel eltemette.

1912 - 2012

Kultusza elsősorban Felső-Ausztriában, Tirolban, Bajorországban terjedt el,
de nagy tiszteletnek örvend Lengyelországban – főként Krakkóban és
hazánkban is. Mivel folyóban halt mártírhalált, a középkorban az árvizek elleni
védőszentként is tisztelték.
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Kiadva a Kürti Önkéntes Tűzoltó Testület
megalakulásának 100. évfordulója alkalmából.
Kürt Község Önkormányzata
2012, Kürt

