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     Hogyan is kezdődik az a nevezetes 12 pont? A papírlap 

tetejére forradalmáraink még a legutolsó pillanatban is azt 

nyomtatták oda, hogy: „Legyen béke, szabadság, egyetér-

tés.” Azokat a szavakat, amelyekből a 48-at megelőző évti-

zedekben egy új Magyarország sarjadt. Egy európai ország, 

amihez ki-ki a legjobb tudása szerint azt adta, amije volt. 

    Nyelvújítóink, íróink és költőink az anyanyelvünket 

hagyták örökül, amin ma gyermekeinknek mesélhetünk. 

    Építészeink az olyan mesterműveket adták, mint a Viga-

dó, az Esztergomi Bazilika vagy a Nemzeti Múzeum, ame-

lyeknek máig csodájára járnak a világból.  

    Tudósainktól az olyan találmányokat kaptuk, mint a gyu-

fa vagy a villanymotor, és az olyan intézményeket, mint az 

Akadémia vagy a Széchényi Könyvtár. 

    Iparosaink és kétkezi munkásaink pedig tudásukat, erejü-

ket és szorgalmukat adták. Így épülhetett fel a Pestet és Bu-

dát összekötő Lánchíd, 1846-ban így indulhatott el Pest és 

Vác között az első vonat. 

    És ne feledjük politikai zsenijeinket: Kossuthot, Széche-

nyit, Kölcseyt vagy Batthyányt, akik kiváló érzékkel készí-

tették elő 1848 változásait. 
 

Ameddig piros lesz a vér, 

Ameddig fehér lesz a hó, 

Amíg zöldel a rét füve, 

Lesz jel, eszünkbe juttató: 

Hogy hitünk hol van, hol hazánk, 

Hogy hová, kihez tartozunk... 
  

(Részletek Szebenszkiné Palik Katalin 2016. márc. 15-i  

beszédéből és Reményik Sándor: Három szín c. verséből) 
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Visszapillantó 
 

Csodás decemberünk volt, érdemes róla utólag is beszélni, és rögzíteni az emlékezetünkbe. Hány-

szor halljuk, mondjuk, hogy az advent ne a plázaőrületről szóljon, hanem a lélek építkezéséről. Ponto-

san ez történt velünk.  

Az advent a nyugdíjasok napjával indult (mi magunk között öregek napjának hívjuk, nem szégyen 

öregnek lenni, hanem szerencse és kitartás kérdése). A színes teásdobozokkal díszített asztalok látvá-

nya még csak a szemnek okozott örömöt. A polgármester asszonyunk köszöntött bennünket, és meg-

gyújtotta az első gyertyát. Aztán az ovisok lepték el a színpadot, és igazi lucázást adtak elő nekünk, 

amit láthatóan ők is nagyon élveztek. Aztán a jól ismert maroknyi csapat következett, akikre mindig 

lehet számítani, zenéltek, énekeltek, verseltek. Mi pont ezt szeretjük, nem kívánunk idegen szórakoz-

tatókat. Olyan lakoma követte mindezt, hogy alig győztük a fogásokat elfogyasztani. Békével távoz-

tunk, és az udvaron már ott pompázott mindnyájunk karácsonyfája. 

Második vasárnap: kézműves foglalkozás. Ez mindig úgy kezdődik, hogy Berzsák Györgyivel ki-

szemeljük a Winkler katalógusból (iskolákat ellátó cég), hogy mi lesz jó nekünk. Györgyi az interne-

ten megrendeli, a Művelődési Kör és az önkormányzat fizet, így lesz színvonalas az egész. Volt fa-

csillagból karácsonyfa, fagolyóból angyal, de a legnagyobb sikert a „csodapapír” aratta. Ez egy fekete 

lap, mely karcolás útján szivárványszínűvé válik. Jövőre is lesz. Közben lehetett díszíteni és enni a 

nagy tálca mézeskalácsot, melyet Tekse Zoltánné (Zelnik Erzsi) és Ocskó Mihályné (Laluska Erzsi) 

sütött. Az új gyermekes családok is megjelentek, és a végén odajöttek megköszönni − nem tagadom, 

jól esett. Minden család nagy szeretetcsomaggal távozott.  

A harmadik vasárnap a szokásos kézműves vásárt tartottuk. Állítom, hogy ilyen színvonalas még 

egyszer sem volt. Bombaként robbant be Somogyi Károlyné (Kapuszta Zsuzsika) mesés csipkekölte-

ményeivel. Nem tudom, eddig hol volt, mert, hogy nem most kezdte, az biztos. Terítők minden mé-

retben, függönyök, angyalka és harang. Nem csak nekem tetszett! Közben kaptunk teát, puncsot, sült 

tököt, sütit. Itt említeném meg, hogy milyen sok köszönet jár az óvoda és a hivatal dolgozóinak, akik 

gondoskodtak arról, hogy minden a helyén legyen, és a saját családjuk mellett, minden hétvégéjüket 

feláldozták értünk.  

Beértünk a finisbe: a negyedik vasárnapot mi, katolikusok szombaton tartottuk meg, az előesti mi-

sével. Ugyanezen a napon Kenyeres Anikó a kisebb hittanosaival betlehemezett néhány olyan idős 

betegnél, akik nem tudnak templomba járni. 24-én délelőtt az evangélikusoknál Garai Szilvia igét hir-

detett. Mikor megláttam a szószéken, elszorult a torkom. Ő a mi lányunk, akit tanítottunk, neveltünk, 

és mindenre fogékony volt. Most majd Ő tanít minket… A nagypapája, aki megszenvedte, hogy Őt 

még egy szakmunkásképzőbe se engedte el az 

apja, mert „parasztnak” kellett lennie, most 

boldog odafenn, hiszen eddig minden unokája 

diplomás lett. Szép kárpótlás! 

     Nincs még vége az örömnek: Anikó csapata 

ismét jól meglepte mindkét felekezet tagjait a 

karácsonyi színjátékkal. Csak ámultunk, hogy 

milyen hosszú szövegeket megtanultak, és szí-

nészi képességekkel adták elő a fiatalok. Re-

mek volt a szöveg, az ő nyelvükön, róluk szólt, 

nekünk, hogy tanuljunk örülni annak, amink 

van, tiszteljük az ünnepet, és szánjunk időt 

egymásra. 

Azt hiszem, minden megtörtént velünk ahhoz, hogy tisztán fogadjuk az úrvacsorát és a szent áldo-

zást. Ilyen legyen minden adventünk!  

Külkey Eszter 

Karácsonyi színjáték (fotó: STY) 
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Farsang 
 

A farsang vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a másnapi hamva-

zószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Jelmezes forgatag és jókedv. A farsangi 

ünnepléseket és mulatozásokat sokan kedvelik. Vannak, akik szívesen és aktívan részt is vesznek 

benne, míg mások inkább csak lelkes szemlélőként járulnak hozzá az ünnep sikeréhez. Ha azonban 

megkérdeznénk az ünneplőket, hogy ismerik-e a farsang eredetét, többnyire csak egy fejrázás lenne a 

válasz. 

A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. század óta ismeretes. Jellemzője, hogy olyan ünnepi 

időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. 

Ahogy ilyenkor mondani szokták: „feje tetejére áll a világ”. A farsang a tél befejeződésére utal. Eleve 

egy ősi hiedelem hívta életre a hozzá kapcsolódó zajos mulatságokat. Azt hitték ugyanis az emberek, 

hogy a tél utolsó napjaiban a Nap legyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, ala-

koskodással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni őket. Egyes helyeken tüzes kerekeket gör-

gettek, mert azt remélték, a földi tűz segíti a Napot abban, hogy erőre kapjon. A kormozás, busójárás, 

téltemetés szokásai mind a gonosz tél elűzését jelképezték. A hosszú böjtre való felkészülésnek meg-

felelően ebben az időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező volt. 

A táncmulatságok mellett különböző játékokat, vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb 

lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt ebben az időszakban különösen durva vén-

lánycsúfolókkal gúnyolták. 

Világszerte, így a magyar nyelvterületen is a farsang 

adott alkalmat a különféle jelmezek, maszkok felöltésére, s 

az ezekben való mókázásokra. A magyar falvakban az ala-

koskodók beöltöztek ördögnek, kereskedőnek, cigányasz-

szonynak, katonának, koldusnak, menyasszonynak, ké-

ményseprőnek, boszorkánynak, de feltűnnek az állatalakos-

kodások is. Különösen kedvelt volt a medve-, ló-, kecske- 

és gólyajelmez. Eljátszottak állakodalmat, áltemetést, de 

népszerűek voltak a kivégzést imitáló játékok is, melyekben 

a játékból elítéltek fejére cserépedényt tettek, s ezt nyilvá-

nosan leütötték. A farsangi lakodalmas játékok közül leglát-

ványosabb a nyugat-dunántúli rönkhúzással összekötött mó-

kaházasság. Szokásos volt farsang idején a lányok, asszo-

nyok külön farsangolása is. 

Bizonyos húshagyókeddi szokások a farsang, illetve az egész tél elmúltát jelképezik: farsangteme-

tés, bőgőtemetés. A farsanghoz számos termékenységvarázsló illetve termésvarázsló cselekmény és 

hiedelem is kapcsolódik. A szokások és hiedelmek zömének szempontjából azonban többnyire far-

sangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd alkotja az igazi farsangot. A záró három napot “farsang 

farkának” is nevezik. Ezek a felszabadult mókázás, vagy ahogyan mondják: a fordított világ napjai. 

Ezt mutatják a zártkörű kocsmai asszonymulatságok, a farsangi paródiák (pl. temetésparódiák) és az 

álesküvők. 

A hamvazószerdát követő napon az egynapos böjtöt felfüggesztették, hogy a farsangi maradékot 

elfogyaszthassák. (“Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel megmaraggyon.” Kórógy) Ez volt a za-

báló-, torkos- vagy tobzódócsütörtök. A következő naptól kezdve azonban valóban nem ettek az em-

berek húst és zsíros ételeket húsvét vasárnapjáig. 

Ebben a 40 napban az egyház azért tartatta a böjtöt, és tiltotta a vigadalmakat, még a lakodalmakat 

is, hogy az emberek teljesen megtisztult testtel és lélekkel várják a húsvétot. Tehát húshagyókedd éj-

félkor a megkonduló harangszó már a végét jelezte a farsangnak, melynek hossza a húsvéthoz igazo-

dott, így hol rövidnek, hol hosszúnak bizonyult. 
 

Internetes források alapján az oldalt összeállította: Horváthné Franyó Ildikó 

Bárány és katica a farsangi jelmezbálon 

(fotó: STY) 
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Mi fán terem a felnőttkatekézis? 
 

A katekézis kifejezés a katolikusok körében kezd újra elterjedni, hiszen elégtelennek, szűknek 

érezzük a helyette használt hittan vagy hitoktatás szavakat. A katekézis ugyanis a keresztény élet egé-

szébe vezet be a keresztény tanítás rendszeres átadásával (ld. Magyar Katolikus Lexikon). Sokkal 

többről van szó tehát, mint pusztán hitismeretekről. 

A katekézis a keresztény családokban már lényegében csecsemőkorban megkezdődik. Intéz-

ményes kereteket általában az óvodában, majd az iskolában ölt. Sokan 14 – jó esetben 18 − éves ko-

ruktól nem részesülnek semmiféle hitbeli nevelésben (ilyenkorra már rendszerint a templomot is elke-

rülik a fiatalok). Miért probléma ez? Mert a hitünk megreked azon a szinten. A tizennyolc vagy tizen-

négy „éves” hitünket gyerekesnek érezzük már 10-20 év múlva is, és könnyen szakítunk a korlátozott 

mértékben befogadott hitigazságokkal. Magam példájával: a teológiát 23 évesen fejeztem be, kívülről 

talán úgy tűnik, ennyi „hittan” akár egy életre elég lehet, mégis megmosolyogtató közel két évtized 

távlatából látni az akkori énemet, elképzelésemet Istenről, Egyházról, emberről. Az engem ért hatá-

sok, jó és rossz élmények folyamatosan érlelnek, és akkor lesz harmonikus a fejlődésem (halálig!), ha 

a hitem, az istenkapcsolatom is reflektál rá, mélyül, érik vele. 

Ehhez nyújt segítséget a felnőttek számára havi rendszerességgel tartott katekézis. Korábban 

plébánosunk, Varga Lajos segédpüspök atya is tartott néhány foglalkozást, de sokirányú elfoglaltsága 

miatt igen nehéz volt időpontot egyeztetni. Januártól Torma Joel diakónus vállalta fel ezt a szolgálatot 

– immár a közösségi házban. Az általunk választott témák között eddig a keresztények egysége 

(ökumenizmus), az Ószövetségben kibontakozó istenkép, valamint a keresztség és a bérmálás szent-

sége szerepelt. A barátságos légkör (10 körüli részvevővel) lehetővé teszi, hogy bárki kérdezhessen, 

hozzászólhasson, megoszthassa tapasztalatait. A következő alkalom április 22-én (vasárnap) 16 órától 

lesz, minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Annyi minden változik körülöttünk, s mi igyekszünk lépést tartani. Tájékozódunk a legújabb 

és „legokosabb” telefonokról, mi hol kapható a legolcsóbban, milyen időjárás várható… Megtanu-

lunk több szakmát, a kiváló háziasszonyok is új és új finomságok készítését sajátítják el… Jó ez a 

nyitottság – de pont az életünk alapját jelentő hitünkkel szemben legyünk közömbösek? 

 

Kenyeres Anikó 

SPORT 
(www.adatbank.mlsz.hu alapján összeállította: STY) 

 

A tavaszi mérkőzések:  
 

KESZEGI SE  -  ERDŐKÜRT SK    2018. 04. 01.  15:00 

KSE BECSKE  -  ERDŐKÜRT SK   2018. 04. 14.  16:30 

ERDŐKÜRT SK  -  Kálló SE     2018. 04. 22.  16:30 

TERESKE KSE  -  ERDŐKÜRT SK   2018. 04. 29.  16:30 

ERDŐKÜRT SK  -  B B-KEMENCE   2018. 05. 06.  17:00 

TOLMÁCS SE  -  ERDŐKÜRT SK   2018. 05. 13.  14:30 

ERDŐKÜRT SK  -  ŐSAGÁRD LK   2018. 05. 20.  16:00 

LEGÉNDI SE  -  ERDŐKÜRT SK    2018. 05. 27.  17:00 

FELSŐPETÉNY SE  -  ERDŐKÜRT SK 2018. 06. 03.  17:00 
 

Az Erőkürti SK játékosai: 
 

Bakos István, Balla Pál, Czeba Péter, Fábián Nagy János, Fehér András, Fekete Arnold, Hegedűs Gá-

bor, Holló Attila, Koncz Zoltán, Mándó Péter, Mihályfalvi Attila, Nagy László, Nánai Gábor, 

Proksza Attila, Radics Attila, Szlavkovszki Márk, Szlavkovszki Richárd, Varga Zoltán. 
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Megújul az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat Erdőkürtön  
 

Erdőkürtön sok időskorú ember él, azonban az utóbbi néhány évben örvendetes módon egyre több 

fiatal, kisgyermekes család költözik településünkre. Kis falunk életképességének megtartása érdeké-

ben olyan fejlesztéseket kívánunk véghezvinni, amelyek a fiatalok számára is vonzóvá teszik lakóhe-

lyünket. Ilyen az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat fejlesztése, amelyre jelentős pályázati támoga-

tást nyert önkormányzatunk. 

Az orvosi rendelő korszerűsítésére benyújtott pályázatunk nyertes elbírálásban részesült, összesen 

28 millió Ft összegben, amely 100%-os támogatást jelent. Erdőkürt az egészségügyi alapellátás tekin-

tetében egy praxishoz tartozik Erdőtarcsával és Kállóval, de a körzethez tartozó többi község ezen a 

pályázaton nem kívánt indulni. 

A projekt megvalósításával közvetlen célunk az orvosi és védőnői szolgáltatás feltételeinek javítá-

sa, a jogszabályi követelményeknek és a lakossági elvárásoknak való megfeleltetése, hosszabb távon 

pedig a korszerűsített épületet költséghatékonyan kívánjuk működtetni.  

A fejlesztés során teljes körű belső felújítást, az épület egészére kiterjedő energetikai korszerűsí-

tést, a védőnői szolgáltatás ellátásához szükséges rendelő kialakítását és valamennyi fogyatékosságra 

kiterjedő komplex akadálymentesítést valósítunk meg. 

Mindeddig a védőnő a körzeti orvossal közös vizsgáló-

helyiségben fogadta a kisgyermekes anyukákat. A védőnői 

rendelő kialakításával egy épületen belül, mégis külön he-

lyiségben nyílik lehetőség a kismamák és a kisgyermekek 

egészségügyi ellátására. Mivel az új védőnői rendelő az or-

vosi rendelő váróterméből fog nyílni, nem kell külön váró-

termet kialakítani. Így csak az új helyiség fenntartási költsé-

geivel fognak megemelkedni a kiadások, viszont ezek az 

energetikai fejlesztés következtében fajlagosan kevesebbet 

tesznek ki a jelenlegieknél. 

Elbontották a régi vizesblokkot, az új mosdók kialakítása 

során megépült egy akadálymentes mosdó is. A használaton 

kívüli helyiségben megkezdődött a védőnői szoba kialakítá-

sa. Korszerűsítették az elektromos hálózatot, a régiek helyett új lámpatesteket szereltek fel, a meglévő 

gázkonvektorokat korszerű fűtési rendszerre cserélték. A költséghatékonyság növelése érdekében a 

tetőre napelemrendszer kerül. 

     A külső felújítás során megkezdődtek a szigetelési mun-

kálatok, valamint megvalósult a tetőszerkezet felújítása, a 

padlás szigetelése és a tető új cseréppel történő lefedése. A 

bejárati ajtó fölé előtető került. Az épület körül a régi beton-

járda helyén térkő burkolatú új járda készül, az ingatlan 

mellett pedig a mozgáskorlátozottak gépjárművei számára 

is alkalmas parkolót alakítanak ki. 

     A forrásból lehetőségünk nyílik az orvos és a védőnő 

munkáját segítő orvosi eszközök, bútorok beszerzésére is, 

ezáltal a betegek korszerűbb körülmények között jutnak 

majd hozzá az egészségügyi alapellátáshoz. 

     A megvalósuló fejlesztéssel hosszútávon elérhető min-

denki számára a korszerű, gazdaságos és a jelenlegi előírá-

soknak minden tekintetben megfelelő egészségügyi alapel-

látás. A felújítás teljes befejezése a tervek szerint októberre várható. 

Szebenszkiné Palik Katalin 

A belső terek kialakítása (fotó: STY) 

A rendelő előtetővel (fotó: STY) 
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Napköziotthon Erdőkürtön 

1953-1956 
 

64 évvel ezelőtt, 1953-ban volt Erdőkürtön a nyári idényben napköziotthon. Júniustól szeptembe-

rig tartott, amíg az iskolásoknak szünet volt. Boda tanító bácsiék lakásának hátsó részében volt egy 

helyiség, amit iskolai tanteremnek használtak, és volt egy konyha. Ezt kapták meg a napközisek. 

Mosdó nem volt hozzá, egy lavórba hoztunk vizet a kútról, ebben mosakodtak a gyerekek. 

Két évben az óvónő Budai Józsefné (Kapuszta Piroska), a dajka Jakus Mihályné (Herédi Erzsébet), 

a szakácsnő Brusznyiczki Istvánné (Csitári Erzsébet) volt. A harmadik évben az óvónő Siposné, a 

dajka Palik Józsefné (Bárnai Erzsébet), a szakácsnő Budai Mihályné (Hegyi Margit), míg a negyedik 

évben az óvónő Tóth Pálné (Grósz Margit), a dajka Palik Józsefné, a szakácsnő pedig Burcsányi Já-

nosné (Liptai Erzsébet) volt. 

25-30 gyerek volt a napköziben reggel 7 órától délután 6 óráig, illetve 

amíg a szülők haza nem jöttek a határból. A gyerekek hétfőn hozták a kis 

párnájukat, ez jelentette számukra az otthont, és szombaton vitték haza. 

Tízóraira tejes kávét, vajas-mézes kenyeret kaptak. Majdnem minden nap 

volt séta, amely során jól elfáradtak, utána jól esett az ebéd. Nagyon jó 

étvágyú gyerekek voltak, de azért ők is legjobban a palacsintát, a kelt ka-

lácsot szerették, és nagyon sok gyümölcsöt kaptak, amit az anyukák hoz-

tak be. 

A déli lefekvést nem kedvelték, úgy kellett rájuk vigyázni, mert mind-

járt kiszöktek, és a fiúk még a fáskamra tetejére is felmentek. Nem volt 

sok játékuk, de homokozni, hintázni, focizni, teknőben fürdeni nagyon 

szerettek. Az énekes játékokért és a mesékért rajongtak a legjobban. A 

lányok kifejezetten szerettek szépítkezni, fésülködni, mindig olyan üdén, 

szépen mentek haza, mert mindenki meg volt fésülve. Nagyon jó, szófo-

gadó gyerekek voltak. Azt hiszem, örömmel gondolnak vissza a napközis 

korukra, én pedig boldog voltam, hogy dajka lehettem mellettük. 

 

Palik Józsefné (Bárnai Erzsébet) – volt dajka 

 

Illusztráció: Egy valószínűleg 1941-ben készült felvétel, melyen a napköziotthon helyszíne látható. A 

fotón a tanítói lakásnak az a része látszik, amelyben a bevezető részben leírt helyiség is volt, és a nap-

közi helyeként szolgált. Jobb oldalt még a szövegben említett fáskamra pici része is felfedezhető. A 

háttérben az akkori evangélikus iskola, 

illetve az 50-60-as években „felső iskolá-

nak” nevezett iskolaépület látható. 1966-

ban ezt az épületet kibővítve építette fel a 

falu azt a formáját mostanáig megőrző 

nyolcosztályos iskolát, amelybe 50 éven 

keresztül jártak a gyerekek, de napjaink-

ban már csak az alsó tagozatosok. A képen 

Nyemecz Teréz 14 éves kislányként látha-

tó vizes vödrökkel a kezében, amilyenek-

kel a gyerekek mosakodásához is hordhat-

ták a vizet a napközis időszakban. A fotó 

Nedeliczki János gyűjteményéből szárma-

zik. (Az oldalt szerkesztette és az illusztrá-

cióval kiegészítette: STY)  

Styevko Marika napközis 
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ZÖLDOLDAL 
Gyógynövényeket a ház köré! 

 

Számos jó tulajdonságukról írtam már, tudjuk, miért jó, ha kéznél vannak, 

ezért kicsit írok azokról, amiket telepíteni, vetni érdemes. Ami nálam az udvar-

ban kifejezetten jól érzi magát, az a tárkony, a szurokfű (oregánó), majoránna, 

a citromfű és a menta (ezek hol nem tudnak burjánzani?), zsálya, és ha a kutya 

nem henteregi ki télen, akkor a levendula is. Igaz, a vízigényére oda kell fi-

gyelni, és vissza kell vágni, de hatalmasra nő a bazsalikom is. Ezek évek óta 

megtalálhatóak a kertemben, mert ezek a kedvenceim. Tökéletesen elvannak 

silány talajon is, nálam ugyanis elég homokos, laza és tápanyaghiányos a föld 

a konyhakerten kívül. 

Mindegyik vethető magról is, de sokkal könnyebb palántát, vagy tősarjat 

beszerezni, és azt elültetni a kertünkben. 

 Bazsalikom. Többször vetettem magról, több trükkje is van: először is nem szabad betakarni 

földdel a magokat, ugyanis fényre csíráznak, másodszor pedig meg kell várni, hogy tényleg me-

leg legyen az időjárás. Palántát minden évben vehetünk kertészetben. Május vége felé érdemes 

kiültetni, vetni akár már április végén, de így később szedhetjük csak a levelét. 

 Menta. Magról is könnyen vethető, április-májusban, de sok kertben megtalálható. Elég nehezen 

lehet kordában tartani, aki nem szeretné, hogy elárassza a kertjét, egy nagy cseréppel együtt ül-

tesse a földbe. Pár évente ezt is érdemes megfiatalítani, háromba vágni a kivett növényt, csak az 

egyharmadát visszaültetni, és máris van plusz két növényünk.  

 Szurokfű. Ezt még magról nem vetettem, de ha magról vetjük, akkor palántát kell nevelnünk cse-

répben, majd ősszel kiültetni a földlabdás növénykét; bármikor átültethetjük. 

 Levendula. Ősszel kell magról vetni, 1 cm mélyen, ugyanis szüksége van arra, hogy hideghatás 

érje. Ha tavasszal akarjuk vetni, akkor minimum 2-3 hétre be kell rakni a fagyasztóba. Kelni na-

gyon lassan kel, májusban. Tőosztással, bujtatással is szaporítható. 

 Majoránna. Szintén nagyon sekélyen kell vetni márciusban, fólia alá. Kiültetni április végén le-

het. Tőosztással könnyedén szaporítható. 

 Tárkony. Cserépbe vethető tavasszal, áprilisban, aztán ősszel kiültethető. 

 Rozmaring. Ezt érdemes cserépbe vetni, ültetni, mert télen nem viseli el a fagyokat. Védett he-

lyen, kőfalak tövében, takarva át tud telelni, ám érdemes inkább nagyon hűvös, de fagymentes 

pincébe bevinni télre. Vetni májusban jó a cserépbe, sekélyen.  

 Kakukkfű. Áprilisban vessük, akár szabadföldbe is, de sekélyen. Tőosztással is könnyedén sza-

porítható. 

 Zsálya. Érdemes palántát nevelni áprilisban, majd ültessük ki nyár végén a palántákat! 

 Citromfű. Magját április és június között érdemes vetni, a palántát szintén tavasszal ültessük ki, 

mert fiatalon még fagyérzékeny. Nekem szerencsém volt, enyhe telünk volt, amikor kaptam fiatal 

növényeket ősszel, és elültettem.  

 Kapor. Ez a növény, ha nem figyelünk oda, pikk-pakk megjelenik a kert minden részén, de úgy 

hiszem, ezt sokunk tapasztalta már. Magról könnyedén vethető késő ősszel, kora tavasszal. 

 Kamilla. Lehet tavasszal is vetni, laza talajokat leszámítva bárhova, de érdemes inkább nyár vé-

gén. Ilyenkor kihajt, áttelel, következő évben hozza a virágait. 

     Gyógynövényeket sem bonyolultabb telepíteni vagy vetni a ker-

tünkbe, mint bármi mást. Csalogatják a hasznos rovarokat, és elriaszt-

ják a kártevőket, ezért saját maguk is kártevőmentesek általában. Ér-

demes nekifogni!  

(Fotók: szurokfű és borsmenta, származási hely: internet) 

 

Bányainé Dóri 



8. oldal 

 

 KÜRTÖLŐ - 2018. I. szám 

 

KÜRTÖLŐ  

Erdőkürt község Önkormányzatának időszaki tájékoztató kiadványa 

Alapította: Vadovics János 1992. január 

Szerkesztő: STY 

Felelős kiadó: Szebenszkiné Palik Katalin, polgármester 

                                Megjelenik 225 példányban 
                                Kürtölő az Interneten: www.erdokurtfaluvedo.hu 

Egyházi szertartások a nagyhéten és húsvétkor 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Elhalálozott: 

Berceli Istvánné (Styevko Erzsébet) 1919.12.03. – 2018.02.14.  

Még nem késő rendelkezni 
 

Civil szervezetek adószámai az SzJA 1%-ok gyűjtéséhez: 

Faluvédő, Szépítő és Fejlesztő Egyesület: 19163363-1-12  

Művelődési Kör Erdőkürt: 19157715-1-12  

Erdőkürti Sportkör: 19929156-1-12  

Erdőkürti Polgárőrség:18215175-1-12  

... 

Néked int a hóvirág, 

s barka bontja bársonyát. 

Itt a tavasz: kikelet, 

s a HÚSVÉT is közeleg. 

Devecsery László: 

Húsvét (részlet) 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Festett tojások Eszter nénitől 

  katolikus templom evangélikus templom 

Virágvasárnap 8.30 szentmise barkaszente-

léssel és passióval 

8.45 istentisztelet passióval 

és az énekkar szolgálatával 

Nagycsütörtök 18.30 szentmise az utolsó 

vacsora emlékére 

17.00  úrvacsorai  istentiszte-

let 

Nagypéntek 15.00 keresztúti ájtatosság 
15.45 szertartás kereszthódo-

lattal 

17.30 Passiói  istentisztelet 

Nagyszombat 20.00 húsvétvigiliai szertar-

tás 

- 

Húsvétvasárnap 8.30 ünnepi szentmise kör-

menettel 

9.00 ünnepi istentisztelet úr-

vacsoraosztással és az ének-

kar szolgálatával 

Húsvéthétfő 8.30 szentmise 8.45 istentisztelet 


