
2019 negyedik negyed év

Erdőkürt Község Önkormányzatának  
tájékoztató kiadványa 
Alapította: Vadovics János

Az adventi időszak felkészülést jelent karácsony 
ünnepére. Benne van a várakozás, amely megelőzi 
a nagy eseményt, melynek az ünnepnapon részesei 
leszünk. A viszonylag hosszú ideig tartó készület 
felkészíti lelkivilágunkat az ünneplés tárgyára. Az 
ókorból itt gondolhatunk Vergilius IV. eklogájára, 
mellyel az aranykor eljövetelét várták, de emléke-
zetünkbe idézhetjük a prófétákat is, akik a messi-
ás születésére vártak. Az egyházi gondolkodásban 
a kettőt egymás mellé szoktuk tenni, mert közös 
alapjuk a jobb jövőre való várakozás; az a gondolat, 
hogy a jövő reménységgel teli.

Ennek az időszaknak az egyik ismert jelmon-
data latin nyelven így hangzik: „Vigilate et orate!” 
Magyarra fordítva ez azt jelenti: „Virrasszatok és 
imádkozzatok!” A nevelési és tanulási folyamat ak-

kor sikeres, ha az emberben, a felnövekvő egyedben 
kialakul az intenzív, másként kifejezve magunkat: 
a feszült figyelem. A vigilancia, mely az adventi 
időszaknak a lényegéhez tartozik, jelenti az éber-
séget, ébrenlétet, őrködést, vigyázást, összegezve 
tehát egy befogadásra alkalmas készenléti állapotot 
mutat. Sokszor a dolgokat ellentétek alapján értjük 
meg. Az ébrenlét ellentéte az alvás, a kábultság, az 
ájultság. Jellemzően ezek egyike sem a befogadás 
állapotát jelöli. Persze, nem zárhatjuk ki azt sem, 
hogy a meglévő ismeretek segítségével akár álom-
ban is tudunk valami újat előhozni.

Az emberi test is kerülhet olyan állapotba, ami-
kor nem képes a befogadásra, amikor nem tudja 
biztosítani a lélek működését. Ilyen állapot állhat 
elő a részegség, a kábítószer fogyasztásának vagy 
más egyéb tényezőknek a hatására. A zene nagyon 
szép és fontos, mégis előfordulhat, hogy − ha túl-
ságosan hangos − ártalmas az ember számára. A 
megfelelő táplálkozás is nagyon fontos, de az emberi 
szervezetet „méregteleníteni” is kell. Az adventi idő-
szak alkalmassá akar tenni bennünket az emberi 
lélek működésének biztosítására és az örömhír be-
fogadására. A Messiás valóban megszületett, ezért 
itt van az örvendezés ideje. Karácsonykor azonban 
nemcsak erre kell érzékennyé válnunk, hanem arra 
is, hogy a betlehemi kisded által megnyilvánult 
Isten hozzánk lehajló szeretete. Ezért alkalmas-
sá kell válnunk arra is, hogy másokat a lelkünkbe 
befogadjunk. Így lesz a karácsony mindannyiunk 
számára a szeretet ünnepe. Az övendezés általá-
ban megnyitja az ember szívét. Jézus születésének 
örömhíre nyissa meg szíveinket egymás felé!

Dr. Varga Lajos  
(segédpüspök)

Advent 
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Választási eredmények
Tisztelt Erdőkürtiek! 

2019. október 13-án Magyarországon mindenhol 
arról szavaztak a választópolgárok, hogy kik vezessék 
településüket az elkövetkező öt évben.

A magam és a megválasztott képviselő-testület 
tagjai nevében szeretnék köszönetet mondani min-
den erdőkürti szavazónak, aki részt vett a 2019. évi 
önkormányzati választásokon, és választásával véle-
ményt nyilvánított a falu jövőjével kapcsolatban. 

Köszönet azoknak, akik személyemet és a meg-
választott képviselő-testületi tagokat támogatták 
szavazatukkal. Végtelenül megtisztelő, hogy immár 
harmadik ciklusban tölthetem be ezt a tisztséget. 

Köszönet ezért a felhatalmazásért! A következő öt 
évben kemény munkával szeretnénk bebizonyítani, 
hogy a megelőlegezett bizalmat kiérdemeltük. Azon 
fogunk dolgozni, hogy még nagyobb hatékonysággal 
és még eredményesebben tudjunk az erdőkürtiekkel 
együtt Erdőkürtért tenni. 

A legfőbb cél változatlan: településünk fejlődésének 
elősegítése és szolgálata. Ehhez kérjük az Önök aktív, 
támogató segítségét a jövőben is.

Végül szeretném megköszönni a 2014-2019. évi ön-
kormányzati ciklus képviselő-testületének munkáját. 
Az elmúlt öt év eredményes volt mind a nyertes pá-
lyázatok, mind a fejlesztések szempontjából. Kívánok 
mindenkinek erőt és egészséget a további években, és 
kérem aktivitásukat a jövőben  is a közösségi életben.

Erdőkürt Község Önkormányzata képviselő-testü-
letének tagjai 2019. október 13. napjától a 2019-2024-
ig terjedő időszakra:

Szebenszkiné Palik Katalin polgármester
Berceli Zsolt alpolgármester
Fehérvári Péter képviselő
Horváthné Franyó Ildikó képviselő
Urbán Tibor képviselő

Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Az idei év Önkormányzatunk életében is mozgal-
masan telt el. Szinte minden hónapban történt valami: 
egy-egy pályázat benyújtása, nyertes elbírálásról értesí-
tés, megkezdett vagy éppen befejezett projektek. 

A 2019. esztendő utolsó negyedévében sem történt 
ez másként:
• A Nefelejcs Óvoda további fejlesztésére benyújtott 

pályázatunk nyertes elbírálást kapott. A projekt 
teljes elszámolható költsége 4.979.092 forint. A 
pályázat keretein belül a nemrégiben felújított 
óvoda játszóudvarán egy új, hintás tornyot és egy 
óriási babaházat telepítünk, valamint a gyermekek 
biztonsága érdekében új kerítést építünk a régi 
helyett. A munkálatokat tavasszal fogjuk elkezdeni.

• Az „Eszközfejlesztés belterületi közterület kar-
bantartására” pályázatunk is nyertes elbírálásban 
részesült, az eszközök beszerzése megtörtént. A 
projekt teljes elszámolható költsége 3.217.875  
forint Az utak téli karbantartásához a meglévő 
John Deere kistraktorra kapcsolható lengőkéses 
kaszát, hótolót és sószórót vásároltunk

• Az „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című 
alprogram keretein belül a Béke út meleg aszfalt-
burkolattal történő ellátására benyújtott pályáza-
tunkkal tartaléklistára kerültünk. A bennmaradó 
forrás keretéig még lehetséges, hogy támogatást 
kapjunk. 

• A „Temető fejlesztése” című alprogrammal  a temető 

közvetlen környezetének megújítására pályáztunk, 
jelenleg itt is tartaléklistán vagyunk. 

• Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására” kiírt pályázatra a Sport-
fejlesztés címen benyújtott pályázatunk nyertes 
elbírálást kapott, így a támogatásával a meglévő 
sportöltöző épülete új tetőt és ereszcsatornát kap, 
felújítjuk a homlokzatot és lábazatot. A bejáratnál 
egy fedett-nyitott terasz épül, a nézőtér megdőlt 
korlátját felújítjuk, új szabadtéri lelátó készül. A 
sportöltöző mellett egy négy-öt szabadtéri spor-
teszközből álló fitneszparkot telepítünk. A munká-
latokat szintén tavasszal szeretnénk elkezdeni.

Év vége alkalmával köszönetemet fejezem ki minden 
szervezőnek és önkéntes segítőnek, minden támogató-
nak, aki hozzájárult a rendezvényeink és programjaink 
lebonyolításához.

Köszönetemet fejezem ki a helyi fellépőknek, az 
óvodásoknak, az iskolásoknak, helyi fiataloknak,  
valamint a felkészítőknek, hogy műsoraikkal emelték  
rendezvényeink színvonalát.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új 
évet kívánok mindenkinek.

Szebenszkiné Palik Katalin
polgármester

Önkormányzati hírek
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Magyarán szólva - a szlovák nemzetiségről
Október 13-án nem csak a települési önkormány-

zat összetételéről dönthettek Erdőkürt választópol-
gárai, hanem szlovák nemzetiségi önkormányzati 
képviselőket is választhattak.

 
Az, hogy mind az 5 jelölt a Magyarországi 

Szlovákok Szövetsége támogatásával indult, már 
jelezte, hogy nem versengésről van szó, hanem a 
szlovák kultúra és hagyományok egységes képvi-
seletéről. A nemzetiségi választáson csak a nem-
zetiségi névjegyzékben szereplők vehettek részt, ez 
esetünkben 67 főt jelentett. Közülük 58-an jelentek 
meg, ami 87%-os részvételnek számít. A szlovák 
nemzetiségi önkormányzat 3 tagú, október 13-án 
Hegedűs Anita, Boda Károly és Havjár Zoltán ju-
tott be. Proksza Mihálynét és Ocskai Mihályt pedig  
köszönet illeti, hogy vállalták a jelöltséget, és hozzá-
járultak a nemzetiségi választások sokszínűségéhez.

A képviselők november 5-én tették le az esküt, és 
vették át megbízólevelüket. A nemzetiségi önkor-
mányzat elnökévé Havjár Zoltánt választották, az 
elnökhelyettes Hegedűs Anita lett.

Itt köszönjük meg eddigi munkáját Budai József-
nek, akit betegsége akadályozott meg az indulásban. 
A kezdetektől részt vett a nemzetiségi önkormányzat 
munkájában, elnökként és képviselőként egyaránt. 
Tudására, tapasztalataira és szakmai kapcsolataira 
továbbra is számítunk!

Havjár Zoltán

Csendes éj
TICHÁ NOC

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži Dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam:
bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn! 

CSENDES ÉJ

Csendes éj! Szentséges éj!
Mindenek nyugta mély.
Nincs fent más csak a szent szülőpár,
Drága kisdedük álmainál:
Szent Fiú, aludjál! 
Szent Fiú, aludjál!

Csendes éj! Szentséges éj!
Angyalok hangja kél.
Halld a mennyei halleluját,
Szerte zengi e drága szavát:
Krisztus megszabadít! 
Krisztus megszabadít!

Csendes éj! Szentséges éj!
Szív örülj, higgy, remélj!
Isten Szent Fia hinti reád
Ajka vigaszadó mosolyát:
Krisztus megszületett! 
Krisztus megszületett!
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Indulj el egy úton...
A Mária-út Közép-Európa szent helyeit, vallási 

és kulturális értékeit köti össze. Legismertebb út-
vonala Mariazelltől Csíksomlyóig tart. Hazánkban 
is több útvonala létezik. Az Erdőkürtön áthaladó  
Mária-út Máriabesnyő és Szentkút között ha-
lad, Galgamácsán, az ecskendi erdőn át Erdőkürt, 
Vanyarc, Bér, Buják, Ecseg, Kozárd, Mátraszőlős, 
Mátraverebély érintésével.

Budai József és Budai Mihály testvéreket a  
Mária-kert létrejötte óta foglalkoztatta a keresztál-
lítás gondolata, a Saj-völgy felé vezető úton. Az erre 
elhaladó gyalogos zarándokok itt megpihenhet-
nek, és erőt gyűjthetnek a továbbhaladáshoz. Budai  
Ildikó és a családtagok is örömmel csatlakoztak 
a kezdeményezéshez, és támogatták a nagyszerű  
elképzelést.

A megfelelő helyszín kiválasztása és rendbeté-
tele után került sor a megvalósításra. A magaslat-
ról nemcsak a falu felé nyílik gyönyörű kilátás, de 
a Cserhát és a Mátra vonulatai is nyugalmat, békét 
sugároznak. Mondják, a felszentelt templomok, 
kápolnák, keresztek szakrális helyeken állnak. A 
falu lakói és a zarándokok itt is megtapasztalhatják a  
láthatatlan, de mindenütt jelenlévő Isten közelségét!

A kereszthez és a padokhoz szükséges faanya-
got Balla Péter, kállói vállalkozó ajánlotta fel. A 
keresztfa oldalát díszítő indiai famozaikok Tiboldi 
Jánostól származnak. A keresztfa felállításában és 
beépítésében Budai Pál és Egri Attila segítettek. A 
keresztfa tövébe Gergely Zsolt és Judit helyezték el a 
csodálatos virágkompozíciót.

A keresztet dr. Varga Lajos segédpüspök 2019. 
november 10-én szentelte fel. Beszédében Isten  

áldását kérte az erdőkürti közösségre és a keresz-
tállító családokra. 

Budai József tanár így nyilatkozott: „Nagy örö-
mömre szolgál, hogy megérhettem ezt az alkalmat, 
hogy egykori tanítványaim új keresztet állítottak 
a kürti határban. Életem során csak régi keresztek 
felújítására, cseréjére került sor. Áldja meg az Isten 
az adományozókat! Bízom benne, hogy a falukö-
zösség is hálás szívvel emlékezik majd a Budai 
családokra.”

Budai József és Budai Mihály − a keresztállítás 
munkálatai közben − a már régóta álló keresztek 
állapotának megőrzése, javítása érdekében lemez-
borítással látta el a závozi, a templomdombi és a te-
metői kereszt időjárásnak kitett részeit. Ők figyeltek 
fel arra is, hogy az idegenben elhunytak emlékére 
állított kopjafa is felújításra szorul. Elvégezték a 
szükséges javításokat, hogy még sokáig hirdethesse 
elődeink emlékét.

Budai Mihályné

A zene világnapja: október elseje
„Arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és 

országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt 
ezen a napon.”

Yehudi Menuhin (világhírű hegedűművész, a 
zene világnapjának atyja) felhívásának eleget téve 
szervezi Kenyeres Anikó fáradhatatlan lendülettel 
minden október első hétvégéjén a falu rendezvé-
nyét a zene világnapja alkalmából. Ebben az évben 
5-én délután gyűltünk össze az iskola egyik tanter-
mében, hogy meghallgassuk a kisebb és nagyobb 
muzsikusokat, énekeseket. A műsort a legapróbbak 
kezdték: Szathury Milán kedves gyerekdalt énekelt, 

Urbán Hanna és anyukája ajkán pedig népdalok 
csendültek föl. A hangszeres előadók között hall-
gathattuk Kenyeres Anikó zongorajátékát, Tolbán 
Kata és Anikó furulyaduóját, valamint Kenyeres 
Tamást gitáron, majd zongorán. Zárásképpen Ga-
rai Szilvi tiszta hangjában és citeramuzsikájában 
gyönyörködhettünk, aki a közönséget is megéne-
keltette. A népzenétől a komoly-, majd könnyűze-
nén át a dzsesszig sokféle műfajból kaphattunk 
ízelítőt a fellépők által. 

Idén sem maradtak el a finom falatok, a tea és a 
baráti beszélgetések az est végén.

Berzsákné Györgyi
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Orgonaest az evangélikus templomban!?

Igen, tényleg orgonaest volt kis falunkban! Azok, 
akikhez eljutott a hír, egy rendhagyó és lélekemelő 
eseményen vehettek részt november 23-án este az 
evangélikus templomban. 

Én mint rendszeres templomba járó ugyan már 
sokszor hallhattam a felújított orgonánkat, de… Biz-
tosan mondhatom, sokkal szebben szólt, mint a 
felújítás alapját képező NDK-s szintetizátor, mégis 
volt egy kis hiányérzetem. Gyermekeim rendszeres 
vendégei a Fóti Kántorképzőnek, és az ott hallott 
harmóniákat kerestem, vártam, hogy megszólalja-
nak az orgonánkon a mostani alkalomig.

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy  
Mekis Péter, esperes úr fia, eljön hozzánk, és meg-
mutatja, hogyan is szól ez a hangszer, ha szakavatott, 
az orgonával nap mint nap foglalkozó művész veszi 
„kezelésbe”.

De hogy is jöhetett létre ez az est? Kellett hozzá 
gyülekezetünk és lekészünk zeneszeretete, az igény, 
hogy a mesterséges géphangok helyett természetes 
síphangokat akarjunk hallani az istentiszteleteinken. 
Az akarat nem hiányzott, többször nekifutott a pres-
bitérium a megvalósításnak. Tanakodtunk, sípos 
vagy digitális orgonát akarjunk, az utóbbi mellett 
döntöttünk, és volt egy nagylelkű adományozónk, 
aki biztosította az anyagi forrást a megvalósításhoz. 
Ezúton is kérjük Isten áldását életére.

Az orgonaestet esperes úr vezette fel egy kis „tör-
ténelemmel”:  

„Az orgona hangképeit − a „hangkép” egy mű-
ködő sípos orgona sípjai hangjának elektronikus 
rögzítése (szerk.) − az észak-nyugat lengyelországi 
Szczecinek (ejtsd: Scsecsinek) Áldott Szűz Mária 
templomának orgonájáról vették fel. Paul Voelkner 
1908-ban építette magát az orgonát, melyet 2015-ben 
teljesen felújítottak. 
A hangképfelvételeket Piotr Grabowski lengyel mér-
nök készítette, és ezekből néhány regiszter került 
ráültetésre a mi orgonánkra. Mégpedig úgy, hogy 
a meglévő Vermona típusú elektromos orgonánkat 
egy villamosmérnök, orgonaépítő alakította át digi-
tálissá, ami azt jelenti, hogy beleépített egy számí-
tógépet, és rátöltötte a lengyel orgona hangképeit. 
Persze nem mindet, csak néhány regisztert (szám 
szerint kilencet, azaz kilenc sípsor hangját tudja  
keverni a kántor − szerk). Az így átalakított orgonát 
2018. december 11-én helyezte üzembe, és jelenleg 
is ennek a hangját hallhatjuk erősítőn és hangfala-
kon keresztül.” 

Ezután a következő műveket hallgathattuk:
• J. S. Bach: G-moll prelúdium és fúga
• Közös éneklés orgonakísérettel: Ev. énekes-

könyv: 379 – Győzhetetlen én kőszálom…
• Böhm: Mint a szép híves patakra - variációk 

(partita)
• Tomaso Albinoni: Adagio (furulyán előadta 

Tolner Kata, gitáron kísérte Kenyeres  Anikó)
• Reincken: G-moll fúga
• Közös éneklés orgonakísérettel: Ev. énekes-

könyv: 389 – Jézus, te égi szép…
• Pachelbel: Ária variációkkal

Sajnos, az írott sajtó nem alkalmas a szombat 
esti zenei élmény közvetítésére, ezért csak a magam 
érzéseit tudom írott formában közzétenni itt a Kür-
tölőben. Az est, ahogy már az elején írtam, pótolta a 
hiányérzetem. Bebizonyította, hogy az átalakítás tö-
kéletesen sikerült, a hangszerünk hangja lélekeme-
lő. Mekis Péter műmagyarázatai pedig segítettek 
megérteni a hallottakat. Tolner Kata és Kenyeres 
Anikó Adagio-ja azt bizonyította, hogy kicsiny fa-
lunk micsoda kincseket rejt emberi tudásból. Én 
személy szerint még órákig elhallgattam volna Péter, 
valamint Kata és Anikó játékát. Hálát adok Istennek, 
hogy ilyen lehetőséget ad nekünk, gyarló embereknek 
az Ő dicséretére.

Isten áldása kísérje a szervezőket, a fellépőket, és 
minden hallgatót! Várom a következő orgonaestet.

Garai Árpád

Fotókat készítette: STY
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Bemutatkozik az Erdőkürti Polgárőrség lovas csapata

Az Országos Polgárőr Szövetségen belül megalakult 
Lovas Tagozathoz 2014-ben csatlakozott csapatunk. 
Kezdetben három lovas polgárőr tett sikeres vizsgát, 
mára hét vizsgázott lovas polgárőrünk van. A ló és 
lovas kapcsolatában pozitív tényező, hogy minden 
lovas járőr a saját tulajdon lovával végzi a szolgálatot. 
(Kezdetben a faluban működő lovasklub biztosította 
a járőröknek a lovakat.) A megalakulásunktól 
kezdődően folyamatosan járőrszolgálatot teljesítünk 
a falu körül, amikor csak tehetjük, hétköznap is, 
de hétvégén mindig. A járőrözések szervezetten, a 
rendőrséggel szorosan együttműködve történnek, 
tehát minden szolgálatot előre lejelentünk. Így 
a rendőrség pontosan tudja, mikor hány járőr 
teljesít szolgálatot, amennyiben szükséges, tudnak 
eseményekhez hívni minket, de ez fordítva is így van.

A folyamatos szolgálatadás mellett évközben sem 
volt lazítás. Egyre több meghívást kaptunk a kör-
nyék különböző rendezvényeire, ahol legfőképp a  
fiatalabb korosztály ismerkedhetett a lovakkal. 
Ezeknek az eseményeknek a nagy részén már  
bemutatót is kértek tőlünk, ami azt jelentette, hogy 
tavasztól késő őszig a csapat a szolgálatok és a munka 
mellett folyamatosan készült ezekre a meghívásokra 
valamilyen előadással is. Külső szemlélőként sokszor 
nem látszik ennek a folyamatnak az összetettsége és 
a belefektetett munka mennyisége. Egy bemutatóra 
hiába készülünk már hetekkel előtte, minden pró-
bán más-más megoldandó problémák merülnek fel. 
Előfordult már, hogy a végső koreográfia az utolsó 
próbára állt össze. Ennek egyik oka, hogy a lovak 
sem tűrnek meg mindenkit maguk mellett, köztük 
is van egy kialakult rangsor, teljesen máshogy visel-
kednek attól függően, ki mellett, előtt vagy után kell 
a feladatot végrehajtaniuk. Ezen kívül figyelembe 
kell vennünk a lovasok és a lovak képzettségi szintjét 
is a feladatok összeállításánál, de még az egyszerűnek 
tűnő, bemutató nélküli rendezvényeken való helyt-
állásnál is. Hiszen egy olyan lóra, aki megijed egy 
esernyő kinyitásától, vagy egy szaladó, sikító gyerek 
látványától elindul vágtába, életveszélyes felültetni 
gyerekeket és felnőtteket, de még szolgálatot adni 
sem lehet. Többek között ezek miatt is szükséges 
a folyamatos képzése a lovasoknak és a lovaknak 
egyaránt. 

2018 nyaráig öt lovas polgárőr rendelkezett por-
tyaszolgálatos teljes vizsgával, ami azt jelentette, 
hogy külterületen adhatott szolgálatot, belterületen 
csak áthaladhatott. Elkezdtek indítani képzéseket 

járőrvezető I. szintből is, amin természetesen a csa-
patunk is részt akart venni. A lovas járőrvezető szol-
gálat I. szintje feljogosítja a lovas polgárőrt belterületi 
és városi forgalomban történő lovas járőrszolgálatra, 
rendezvénybiztosításokon való lovas szolgálatra, és 
arra, hogy szervezze és felügyelje a portyaszolgálati 
járőrtevékenységet.

Ezen a szinten elvárt, hogy a ló a lovas befolyá-
sának biztonsággal engedjen belterületi forgalmi 
körülmények között, és rendezvényeken is. 2018 
nyaráig a járőrvezető I. szintű elméleti vizsgáinkat 
is teljesítettük, majd 2018 nyarán a Legénden tartott 
gyakorlati képzésre is jelentkeztünk (természetesen 
lóháton mentünk át :) ), ahol két lovas polgárőr és 
két ló tett sikeres vizsgát. 2019 őszén kezdeménye-
zésünkre megtarthattuk Erdőkürtön a gyakorlati 
képzést, ahol további három lovas polgárőr és négy 
ló vizsgázott sikeresen. A vizsgáztatóknak ezúton 
is köszönjük önzetlen munkájukat, megtiszteltetés 
volt tőlük tanulni. Név szerint 

• Molnár Tamás gróf Széchenyi István-emlékér-
mes edző, az Öttusa Válogatott nyugalmazott 
lovas edzője, 

• Pénzes Gábor huszár hagyományőrző alez-
redes, lovas edző, a Lovas Tagozat elnökségi 
tagja, 

• valamint aki Erdőkürtön a képzést is tartot-
ta: Domoszlai Dániel nyugalmazott rendőr 
alezredes, rendőrségi tanácsos, a Készenléti 
Rendőrség Lovas Alosztályának volt veze-
tője, a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas  
Díszegységének volt parancsnoka, lovas edző, 
az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) 
Lovas Tagozat elnökségi tagja.

Erdőkürt, járőrvezető I. gyakorlati képzés
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Domoszlai Dániel a képzést követően így  
nyilatkozott rólunk az OPSZ Lovas Tagozatának: 
„A lovasok fegyelmezettségét, a lovaglás iránti  
érdeklődését és elkötelezettségét kiemelkedőnek 
ítéltem a tábori munka alapján.” Pénzes Gábor szin-
tén elismerően nyilatkozott a lovasok felkészültségi 
fokáról és pozitív hozzáállásáról. „A lovasok meg-
felelően kontroll alatt tartották lovaikat a három 
alap jármódban, együttműködve egymással rende-
zetten hajtották végre a csapatmozgási feladatokat, 
és a polgárőr használati lovaglási feladatsort is. A 
lovasok és lovaik bizonyították, hogy alkalmasak a 
forgalomban és rendezvénybiztosítások alkalmával 
a biztonságos lovas járőrszolgálatra, és arra, hogy 
szervezzék és felügyeljék a portyaszolgálati járőrte-
vékenységet.”

2019 őszén részt vettünk a Lakitelken rendezett 
járőrvezető I. szintű elméleti oktatáson is, melyen két 
új tagunk tett sikeres vizsgát. A képzés a vizsgázók 
szemével:

„Több előadót hallgattunk meg, akik sok tudást 
adtak át nekünk. Ez alatt a két nap alatt rádióforgal-
mazást, állategészségügyet, a lovak viselkedéstanát 
és testbeszédét tanulmányozhattuk, és persze, nem 
hagytuk ki a polgárőrök alapvető kötelezettségeiről 
és a rájuk vonatkozó szabályokról szóló előadást sem. 
Azt hiszem, így új tagként nagyon sokat tanulhat-
tunk, sok új dolgot láthattunk, és a későbbiekben 

gondos figyelemmel és tudásunk legjavával látjuk 
majd el a polgárőr feladatokat.”

Jövőbeni terveink között szerepel többek 
között, hogy tovább bővítsük tudásunkat, melyre 
az egyik soron következő járőrvezető II. képzés jó 
lehetőségnek bizonyul, valamint a tudásunk mellett 
bővítsük csapatunkat is. Ezért szeretettel várjuk 
mindenki jelentkezését, aki a leírtak alapján úgy 
érzi, szeretne hozzánk csatlakozni, segítve ezzel 
a csapatmunkát, amit a falu nyugalma érdekében 
végzünk.

Korbely Nelli

Lakitelek, járőrvezető I. elméleti képzés

Erdőkürt, járőrvezető I. gyakorlati vizsga
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Etessünk madarakat, de hogyan?

Nézzük együtt! (Filmklub)
Talán nincs is olyan ember, aki ne nézne meg  

szívesen egy jó filmet – akár társaságban, ahol a 
bátrabbak saját gondolataikkal is megajándékoz-
zák a többieket, arra serkentve őket, hogy tovább-
gondolják mindazt, amit láttak, hallottak. Ezért is 
öröm számomra, hogy idén ősszel el tudtuk indíta-
ni a filmklubot a katolikus közösségi házban. Első  
alkalommal (A nap mögött című film) nyolcan, má-
sodjára (Az igazi csoda) már tizenöten voltunk. Azt 
gondolom, senki sem bánta meg, hogy eljött.

A filmek kiválasztásában elsősorban nem a mű-
vészi érték vagy a népszerűség játszik szerepet: 
kevésbé ismert, de gondolkodásra, beszélgetésre 

ösztönző alkotásokat választunk, melyekben az 
egyetemes emberi értékek, mindennapi problémák 
vagy akár az élet határhelyzetei jelennek meg.

Minden hónap második vasárnapján talál-
kozunk, a téli időszámítás szerint 17 órakor (az  
alkalmak előtt néhány nappal a bolton és a hirdetőn 
elhelyezett plakátok is tájékoztatnak). A következő 
vetítés tehát december 8-án 17 órakor lesz – immár 
karácsonyra készülve: A tökéletes ajándék című filmet 
láthatjuk. Mindenkit szeretettel várunk.

Kenyeres Anikó

Eljött a tél újra, kevesebb a táplálék a természetben, 
nagyobb energiát kíván a madaraktól, hogy élelmet ta-
láljanak. Több módon is segíthetünk nekik. Azonban 
mielőtt belefognék, hozzá kell tennem, hogy Erdőkürt 
fantasztikus élőhely a madarak számára, felesleges őket 
bármikor is etetni, vígan találnak elég élelmet, búvóhe-
lyet maguknak. Az etetés inkább a mi élményeinkről, 
megfigyeléseinkről és sajnos, már a környezeti neve-
lésünkről szól. Azért írom, hogy sajnos, mert a mai 
gyerekek (értem ezalatt főleg a nagyobb településeken, 
városokban lakókat) egyre távolodnak a természettől, 
a valóságtól, és észre kell vetetni velük az olyan evidens 
dolgokat is, mint a madarak.
Nem fogok sok újat mondani, de ezeket az alapszabá-
lyokat mindig érdemes újraolvasni. 
• A madarak etetését az első fagyok beköszöntétől 

érdemes elkezdeni, de sosem késő eleséget kirakni 
a tél folyamán.

• Viszont tavasszal csak a fagyok végén, április 
közepén érdemes abbahagyni. Február végén 
elkezdődik a fészeképítés, tojásrakás, és ez 
többletenergiát igényel. Ezért nagyon fontos, hogy 
ilyenkor nehogy abbahagyjuk az etetést, mert sok 
kismadár belepusztulhat. Ekkor − mivel már a nap 
hatására a rovarok is élednek − a rovarevő madarak 
(cinegék) szinte el is tűnhetnek az etetőkről, a 
magevő madarak (zöldike, tengelic, meggyvágó, 
erdei pinty) viszont ilyenkor szorulnak rá leginkább 
a segítségünkre, mivel ekkorra teljesen elfogynak 
az aprómagok a természetben. A madáretető 
kínálatát érdemes kisebb méretű magvakra (köles, 
bolti madáreleség) lecserélni, és alma is mindig 
lehet kiakasztva.

• Április közepén hagyjuk abba az etetést! Ez azért 
nagyon fontos, mert ha folytatjuk nyáron is az 
etetést, elkényelmesítjük a madárállományt, 
így a szülők erre nevelik fiókáikat is, és már 
csak mesterségesen, etetéssel tudnának életben 
maradni. 

• Ha etetünk, itassunk is! Ezt sokan nem gondolják 
fontosnak, de fagyos, hideg időben éppúgy nem 
találnak ivóvizet sem, mint élelmet.

• Ha etetünk-itatunk, etessünk-itassunk folyamatosan! 
A madarak megtanulják, megszokják, és egy idő 
után számítanak is a segítségünkre. Ha nem tudjuk 
biztosítani a folyamatos utánpótlást, akkor inkább 
ne is szoktassuk rá a madarakat!

• Ne etessünk a madarakkal pékárut, morzsát, 
sós mogyorót, chipset, sós szalonnát, nyers rizst, 
nyers tésztát, sós tepertőt, kolbászt, kutyaeledelt, 
pattogatott kukoricát, csontkukacot, pirított 
magokat!

• Etessünk kezeletlen napraforgómagot, kölest, al-
mát, nyers hájat, cinkegolyót, boltban kapható 
kanári- vagy papagájeleséget. 

Aki tavasszal szeretné, hogy az új madárodúba 
fészket rakjanak a madarak, annak érdemes akár 
most kirakni a mesterséges odúkat, nem túl szorosan 
egymáshoz, de közel az etetőhöz, így mire eljön a 
fészekrakás ideje, már ismerni fogják azokat, hamar 
beköltöznek, és akár több fészekalj felnevelésére is lesz 
elég idejük. 

Bányainé Dóri
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Már általános iskolás korom óta érdeklődtem a 
futball iránt. Testnevelés órákon szívesen álltam be 
a felsőbb évesek közé. Élveztem a játékmenetet, és  
szerettem csapatban játszani.

 2017 nyarán, 13 évesen a Héhalmi Sport Egye-
sület hivatalos játékosa lettem. Jelenleg is ebben a 
klubban játszom.

 Előszőr a serdülő csapatban (U16) játszottam 
2 éven keresztül. Az utolsó félévemben az U19-es  
csapat cserejátékosa is voltam. 2018-ban felkerültem 
az U19-es csapatba mint kezdő játékos.

 Eredményeink közül a 2018-19-es megyei I. 
osztályú U19-es bajnokság aranyérmére vagyok a 
legbüszkébb. Nagyon szép idényt zártunk, egy dön-
tetlen mellett az összes meccsünk győzelemmel 
ért véget. Ugyan ebben az évben részt vettünk egy 

Kartalon megrendezett kispályás labdarúgó tornán. 
Sajnos nem jutottunk tovább a csoportból, viszont 
szívesen emlékszem vissza rá.

 A jelenlegi csapatommal még 2-3 évemet aktív 
játékkal tölteném. A jövőben szeretném folytatni 
a sportágat, de később szívesen játszanék hasonló 
vagy magasabb szintű felnőtt csapatokban is, ha lesz 
rá lehetőségem.

A csapatomban jól érzem magam, jól kijövök a 
csapattársaimmal, úgy érzem nagy az összetartó erő 
a csapatban, és ez az eredményeinken is látszódik.

Számomra ez a sport rengeteg jó élményt adott, 
de emellett új barátokra is szert tettem, akik mára az 
életem részévé váltak.

Hegedűs Dávid

Sikeres fiataljaink

Dávid jobbról az első a legfelső sorban.

„Bemutatkozunk”
Koppányi Attila vagyok. Idén tavasszal éltem a 

lehetőséggel, és jelentkeztem az erdőkürti pénzügyi 
ügyintézői munkakörre. Tóthné Proksza Zsuzsa 
több évtizedes tapasztalatát és szakmai rutinját kell 
pótolnom, ami nem kis kihívás, de nem vagyok egy 
„feladós” típus. Korábbi munkáimat – 1982 óta – 
először a Magyar Nemzeti Bankban, majd különbö-
ző kereskedelmi bankokban végeztem. Különböző 
bizalmi és ügyfélkapcsolati feladataimat lakossági 
és kisvállalkozói számla, hitel, befektetési, megta-
karítási, lakástakarékpénztári termékek területén, 
valamint energiahatékonyság-növelő beruházások 
finanszírozásában végeztem. Új „hivatalbéli” mun-

kakörömben jól tudom hasznosítani a banki háttér-
műveletekben szerzett tapasztalataimat. Feleségem 
falunkbéliekkel együtt ingázott Dunakeszire a Tele- 
tálhoz, ahol ő még mindig dolgozik.

12 éve lakunk Erdőkürtön. A környékbeli tele-
püléseken kerestünk házat, és amikor legelőször 
megláttuk Erdőkürtöt, azt mondtuk, hogy „na, itt 
szeretnénk lakni”. Szép, csendes környezet, rendes 
emberek által lakott falu. Nem kell ennél több.

Koppányi Attila
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Évek óta kötődünk már a faluhoz, hiszen több 
nagyon kedves ismerősünk is itt lakik, valamint 8 
éves Laura lányunk már másfél éve Holló Lászlóhoz 
jár lovagolni az erdőkürti Holló Lovasklubba, 
így 2019 nyarán kis családunk úgy döntött, hogy 
vegyünk házat Erdőkürtön, és helyezzük át családi 
fészkünket ebbe a csodálatos faluba. 

A házunk megvétele után, nyár végén a felújítás 
is megkezdődött. A lovaglások után többször el-
indultunk, és felfedeztük a falu egyes pontjait. Így 
kerültünk a posta utáni részre, ahol a falu általá-
nos iskolája helyezkedik el. Kíváncsian kukucskál-
tunk be a templom mögötti kertbe, ahol az iskola 
található. Már akkor megbeszéltük, hogy belülről 
is megnézzük majd. A hazafelé tartó úton lányunk 
volt a leglelkesebb, milyen lehet belülről, mit rejthet 
a templom mögötti rész. Másnap fel is vettük telefo-
non a kapcsolatot az iskolával, ahol Bratkovics Kati 
kedvessége már megfogott minket, így betekintést 
nyerhettünk az iskola épületébe is. Látogatásunkkor 
sokat beszélgettünk Proksza Krisztina tanítónővel, 
akivel nemcsak mi, szülők, hanem lányunk is hamar 
megtalálta a közös hangot. Lauránk már ekkor fél-
rehúzott minket, és azt suttogta: „csak ide szeretnék 
járni”. Nem tudjuk, hogy a hely szellemisége vagy a 
fogadtatás, de minket is megfogott az egész. Ez nem 
egészen szerepelt a terveink között, hiszen Laura a ve-
resegyházi általános iskola zenetagozatos 2. osztályá-
ba járt, ahol szerető osztályközösség és jó tanulmányi 
eredményei voltak. Mivel Veresegyházon köznevelési 
intézményünk van (zeneóvoda, bölcsőde), így pon-
tosan tudjuk, hogy az egyik legfontosabb, amit adha-
tunk gyermekünknek, az a kiegyensúlyozott, boldog 
gyermekkor. Így hamar döntést is hoztunk, és átirat-
koztunk a település iskolájába.

Az osztályfőnök, Kriszti néni napról napra kellő 
szakértelemmel oktatja gyermekünket, aki itthon is 
szívesen mesél az iskolában történtekről, és a tanu-
lásról is. Szeptember óta már fellépőként részt vett az 
iskolával egy színvonalas október 23-i ünnepélyen, 
valamint iskolai kirándulást is szerveztek a Fővárosi 
Állat- és Növénykertbe. A kötelező oktatás mellett 
a délutáni napközis foglalkozásokon is örömmel 
marad. Ott a lecke megírása mellett jut idő csodá-
latos kézműves alkotások készítésére is, melyben 
nagy szerepe van Külkey Eszter kiváló pedagógiai 
érzéke mellett a fazekas végzettségének is. Szokatlan 
kérés volt lányunktól, hogy ne korán menjünk érte a 
napközibe. Az iskolában tanulhat még angolt Havjár 
Zoltán vezetésével, és Kenyeres Anikó néni hittanos 
foglalkozásain is részt vehet. Ezek után nagyon várjuk, 
hogy jövőre Boda Károly, „Boda tanár úr” is taníthassa. 

Az azóta eltelt rövid időszak igazolta döntésünket, 
hiszen Laura minden nap örömmel jár iskolába, és 
boldogan oldja meg a házi feladatait. Ezt a változást 
nagy fiunk, a 16 éves Ádám is észrevette már, aki hét-
köznap Budapesten az FTC kollégiumában sportol és 
tanul, így csak hétvégenként van velünk.

Hiszünk abban, hogy nem véletlenül kerültünk 
ebbe a varázslatos kis faluba, Erdőkürte. A minket 
ért jó tapasztalatok mellett, amit a sok kedves em-
ber által tapasztaltunk − kezdve a szomszédoktól, 
egészen a polgármester asszonyig −, mégis a leg-
fontosabb Laura lányunk ilyen gyors beilleszkedése. 
Nagyban köszönhető ez az iskola összes dolgozó-
jának, valamint a gyerekközösségnek.

Köszönjük Neked, Erdőkürt!

Takácsné Jánossy Noémi és Takács András

„Bemutatkozunk”

Iskolaváltás, mely igazolta döntésünket
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Örömhíreink
Ismét szolgálhatunk örömhírekkel, ugyanis az elmúlt pár hónapban újabb eljegyzések és házasságok köttettek 

szívünkhöz közel álló, Kürtön felnőtt lakosok között, akik ismét bepillantást engedtek ezekbe a pillanatokba. Sok 
boldogságot, jó egészséget kívánunk nekik!

„Közös életünk felé első lépésünket 2019. 
szeptember 19-én tettük meg egy budapesti, 
romantikus étteremben, amikor páromnak, most 
már vőlegényemnek igent mondtam. Vőlegényem 
neve: Ráduly Csaba.”

(Petrás Csenge)

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Papp 
Rita és párja, Kalamár Ákos 2019. október 3-án 
Erdőkürtön szűk családi körben, majd 2019. 
október 12-én Zamárdin rokonok és barátok 
körében mondták ki a boldogító igent. 

Örömmel tudatjuk, hogy Nedeliczki Lilla és Nagy 
Tamás október 20-án eljegyezték egymást. Lilla kap-
ta el Rita menyasszonyi csokrát, de akkor még nem 
sejtette, hogy párja, Tomi meglepetéssel készül. Egy 
héttel később Krakkóban megkérte a kezét, amire 
Lilla boldogan mondott igent.

Benedek Zsófi és Joós Péter nagy napja 2019. október 
19-én volt. A városmajori templomban volt az egyházi 
szertartás, Budakeszin a Dudok rendezvényházban a 
polgári szertartás és a lagzi.
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Az egyházi szertartások időpontja 
a karácsonyi időben

evangélikus templom katolikus templom

december 24. kedd 16.00 szentesti istentisztelet 
karácsonyi színjátékkal

20.30 karácsonyi színjáték
21.00 „éjféli” mise

december 25. szerda 9.00 karácsonyi istentisztelet 
az énekkar szolgálatával

8.30 karácsonyi ünnepi 
szentmise

december 26. csütörtök 8.45 karácsonyi istentisztelet 8.30 karácsonyi szentmise

december 29. vasárnap 8.45 vasárnapi istentisztelet 8.30 Szentcsalád-vasárnap
18.00 a szentségimádás iskolája

december 31. kedd 16.30 év végi hálaadás 16.00 év végi hálaadás

január 1. szerda 8.45 újévi istentisztelet 8.30 újévi szentmise

január 5. vasárnap 10.30 templomszentelési 
istentisztelet

8.30 családok szentmiséje 
gitáros énekekkel

január 6. hétfő 17.00 vízkereszti istentisztelet 18.00 vízkereszti szentmise

MINDENKINEK ÁLDOTT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!


