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ESEMÉNYEK
Családi nap (május 1.)
Május elseje a harmadik évi hagyomány, hogy a családokat szórakoztató rendezvényre kerüljön sor.
Az idei időpont nagyon neccel volt, mert azon a héten, szerdán és szombaton ballagások voltak, vasárnap konfirmáció. Ezek az események nagyon sok családot érintettek, a készülődés a munka mellett
időrabló volt. Polgármester asszonyunk azonban ragaszkodott a dátumhoz, mert van itt egy nagy törvény, hogy „így szoktuk”. A kétségek ellenére nagyon jól sikerült a nap. Pont annyian voltunk,
amennyien békésen, kellemesen szórakozhattunk.
Reggel máris nagy sikere volt a quad-os csapatnak. A gyerekek izgatottan lesték, hogyan fognak
kievickélni a mocsaras árokból, amit persze
akarattal csináltak. Azután egész nap szállították a gyerekeket a hátsó ülésen, élvezték mindnyájan. Nagyon népszerű volt a Holló csapat,
sorban álltak, hogy lovagolhassanak, a felnőttek is. A gyerekeket az óvónénik nagy felkészültséggel foglalkoztatták. Volt fakanálbábu
készítés, az új óvónéni bemutatta a lufiállatkészítő tudományát, ilyet még mi sem tudtunk, úgyhogy ez is színfolt volt a palettán. Mi
a nagyobbakkal pólót festettünk, maratós eljárással. Mind eközben Budai Józsi és Egry Attila felfűtötték a kemencét. Dél körül megjelent a
tuti csapat, akikre mindig lehet számítani, OrA „lányok”
goványi Mari, Pavkó Mari és Varga Vera tepsikkel, fazekakkal, tálakkal. Már csak az illatok árulták el, hogy itt ismét valami nagyon finom készül a tepsiben. Azután kenyér lángos békebeli, megkenve zsírral, lila hagyma. Egyébként zsíros kenyér és tea
egész napos szolgáltatás volt. Mindenki sorban állt a finom ételekért,
és persze ötször ennyit is meg tudtak volna enni. Ezt a „lányok” is tudták, és a hatalmas fazékban lucskos káposzta volt, ezzel lehetett elnyomni az eddigieket.
Délután aszfaltrajz volt, a helyezettek jutalmat kaptak. Még ennél is
nagyobb sikere volt a nyuszi-futtató versenynek. Felálltak a „csapatok”
és a célba-érést mindenféle csemegével próbálták a tulajdonosok elősegíteni. Az járt a legjobban, aki csak hagyta békén a nyusziját, mert a
futást a génjeiben hordozza a nyúl, így a győztes is így született. Délután sportvetélkedő volt, melyet Bratkovics Gabi bonyolított le, köszönjük neki!
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Jó volt, hogy egykori tanítványaim Kállóról is átszivárogtak. Tekse Zsuzsi két, Magyar Attila három gyermekével, és nagyon jól elbeszélgettünk felnőttségről, szülőségről. Nekem egy dolog nem
hiányzott, a zene-szolgáltatás. No, nem a dj-vel volt a baj, hanem egyáltalán a mű-zajjal. Ez a környezet, amely a madárcsicsergés, lódobogás, halk beszélgetés és gyerekzsivaj helyszíne, nem igényli
a tuc-tuc zenét. Köszönjük meg a szervezőknek, a dolgozóknak a munkáját, és a lehetőséget, hogy
volt egy igazán szép napunk!
Eszter néni (Kapuszta Balázs fotói)
A gyereknap (május 25.)
Minden évben megszervezi az iskola a gyermeknapot, az idén május 25-én került erre sor – kiváltva a két héttel korábbi szombati tanulást (az a szombat munkanap volt). Szokás szerint a nyolcadikosok rendezik meg az akadályversenyt, melyben csoportokba osztva vesznek részt a kisebbek. A nyolcadikosok kitettek magukért, sokféle feladatot találtak ki. Nekem legjobban az akadálypálya tetszett,
amelyen a csapat tagjainak összekötözve kellett végigjutniuk bújva-mászva – igazi egymásra hangolódást és együttműködést igényelt a feladat a tagok részéről. Az akadályverseny közben felüdülést
jelentett a salgótarjáni KiViSzI BouncE gyermektánccsoport modern táncokból készített összeállítása. A Marika néni és csapata által főzött paprikáskrumpli sikert aratott – szükség is volt az energia
pótlására. A kiadós lakomához a szülők is hozzájárultak a finomságokkal. A délutáni szabad program
alatt még sokan kihasználták a kerékpáros ügyességi pályát, a legtöbben azonban az árnyékba húzódva hűsöltek.
Kenyeres Anikó
És a gyerekek véleménye
„Szerintem a salgótarjáni táncos csajok voltak a legjobbak, a kedvencem a szőke hajú volt.” (egy ötödikes fiú)
„Mi nagyon ügyesek voltunk az állatkirakóban, az volt a legjobb.” (elsős kislányok)
„Nekem legjobban a biciklizés tetszett.” (egy negyedikes fiú)
„Volt mindenféle kóstolás, ízfelismerés, ahol a citrompótló is előkerült; kérdőív, darts, kerékpáros
akadálypálya, kirakós; és volt még ügyességi csapatverseny, ahol a gyerekek összekötött lábbal mentek végig az akadálypályán – botladoztak, nevettek, és néha szidták a pálya kitalálóját.” (egy nyolcadikos)
„Szerintem a legjobb az az akadály volt, ahol dartsoztunk, jó volt az ingyen édesség, meg az előadás
is és az egész nap” (egy harmadikos fiú)
Az iskolakirándulás ( június 12.)
Csütörtökön (június 12-én) kirándulni mentünk az iskolával.
Először a hatvani vadászmúzeumba mentünk. Ott volt egy gépes játék, le kellett lőni az állatokat. Utána jött az íjászat.
Egyszer eltaláltam a céltáblát. Aztán egy hetvenöt lépcsős csúszdán csúsztunk le kétszer is. Amikor befejeztük a csúszdázást, bementünk egy nagy terembe, ahol körben mozgó állatokra vadásztunk lézerfegyverrel. A múzeumban legjobban az
agancsok tetszettek, de a halakban is sokáig gyönyörködtünk. Lenyomatot is készítettünk néhány állatról.
Utána elindultunk Jászberénybe, az állatkertbe. Sokféle állat volt ott: pingvinek, kígyó, csupaszturkáló, teknősbékák,
békák, lovak, kecskék, nyulak, papagájok, madarak, majmok, leopárd. Az oroszlánok nagyon nagyok voltak, az egyik
rám mordult. Megengedték, hogy a halakat mi dobjuk be a gólyáknak és a pelikánoknak, a vaddisznóknak és az őzeknek
almát is dobáltunk.. A pingvinek és a kenguruk látványetetését is megnéztük
Fél 5-kor hazaindultunk. Szerintem nagyon jó volt.
Hegedűs Dávid (4. osztály)
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A Kürtölőről
A Kürtölőt az iskola és a polgármesteri hivatal közösen, 1992-ben alapította, melynek szerkesztője
a néhai Vadovics János tanár úr volt. Az első szám januárban jelent meg az akkori polgármester aszszony Szervánszky Józsefné bevezető szavaival: „Köszöntöm a falu minden polgárát a most induló
falukrónikán keresztül, mely Erdőkürt önálló újságja lesz, az Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal indítja. 1992. januárjától, havonta jelenik meg. Ebből az újságból értesülhet a lakosság folyamatosan a képviselőtestület döntéseiről, a Polgármesteri Hivatal működése által elért eredményekről, az
Általános Iskola, az óvoda munkájáról, a sportegyesület tevékenységéről, a faluban történt eseményekről, és sok egyéb fontos és érdekes dologról.”
Azóta többször volt kisebb-nagyobb megtorpanás a lap kiadásában. Most ismét szeretnénk rendszeressé tenni a kiadvány megjelenését negyedévente. A tervek szerint a cikkek összegyűjtése a negyedév
utolsó előtti hetével zárulna le, és maga az újság a rákövetkező, vagyis a negyedév utolsó hetében jelenne meg.
A Kürtölő megtalálható az Interneten is (www.erdokurtfaluvedo.hu/kurtolok.html), ahol az újság
eredeti, színes formájában látható. A terjesztett változatnál ezt a technikai adottságok nem teszik lehetővé.
STY szerkesztő
Eszter néni visszaemlékezése
Nagy örömmel találtam meg a postaládámban az újraéledő Kürtölőt. Ennél azért többet érdemel a múltja, minthogy csak úgy három év
után itt van. Első kiadványunk iskola és önkormányzati újságként indult, melyet valóban Vadovics János kollégánk karolt fel. Szinte beleszeretett, teljes szívvel, lelkével hozzáfogott a szerkesztéshez. Rajzolt,
ollózott más újságokból, múltat idéző fényképeket gyűjtött be, stb.
Persze, ha nekünk is volt mondanivalónk, megírtuk. Az önkormányzat
hírei is belekerültek, és ezt is nagyon jól fogadtuk, mert ugyan itt a
széllel terjednek a hírek rohamtempóban, de azért nem árt, ha néha az
érdekeltektől egyenesben kapjuk a valóságot.
Telt, múlt az idő, és lassan elfogytak, akik csinálják a lapot. Ezért
nagy öröm, hogy ismét a postaládában látjuk, segítsünk, hogy ez így is
maradjon. Az iskola részéről is remélem, hogy úgy a pedagógusok,
mint a gyerekek szívesen adnak hírt az ottani eseményekről. A címlapon szereplő rajz és az alapító emléke legyen a hűség példája, és akkor
hajrá Kürtölő!!!

Vadovics János: Önarckép
( szénrajz - 1991)

Tisztelt Erdőkürti Polgárok!
Ezúton szeretném az Erdőkürti Polgárőrség nevében megköszönni a tavalyi évben nekünk nyújtott
támogatásukat. Sokat jelent ez nekünk, hiszen kevés pénzből gazdálkodunk. A jövőben is igyekszünk
az erdőkürti emberek biztonságát megőrizni polgárőrtársaimmal együtt. Itt szeretném felhívni a figyelmét, aktív idősebb, és 18 életévüket betöltött fiatal felnőtt lakótársaimnak, hogy folyamatosan van
felvétel a Polgárőrségbe. Vigyázzunk együtt értékeinkre, hiszen ez közös ügyünk! Támogatásaikra a
továbbiakban is számítunk!
Köszönettel:
Benedek László polgárőr elnök helyettes
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Kedves Erdőkürtiek, Könyvtárlátogatók!
Nagy megtiszteltetés érte településünket és ezt
szeretném Önökkel is megosztani.
2014 június 6-án Salgótarjánban a Balassi-díj Kuratóriuma Erdőkürt Község Könyvtárának
adományozta „Az Év Települési Könyvtára”
díjat. Nagy öröm ez nekünk, hiszen ez valahol azt
jelenti, hogy elismerik a munkát, amit végzünk.
Köszönjük szépen a Balassi Bálint Megyei Könyvtárnak az elismerést és a jó együttműködést!
A könyvtár a nyáron is nyitva van, szeretettel
várja régi és új olvasóit!
A gyermekek számára egy olvasásnépszerűsítő
játék nyílt, amely a mellékelt plakáton látható.
Pontos információk a honlapon és az erdőkürti
könyvtárban.
Mindenkinek nagyon szép nyarat szeretnék kívánni, és ne feledjék, ne feledjétek:

OLVASNI JÓ ÉS HASZNOS!
Benedekné Budai Júlia könyvtáros
Sportköri hírek
Véget ért a 2013/14-es bajnoki év. Az Erdőkürti
SK a megyei III. osztály nyugati csoportjában a
harmadik helyezést érte el. 11 csapattal mérkőzött
meg, és a 22 mérkőzés közül 15 végződött győzelemmel, 4 volt döntetlen és 3 mérkőzésen szenvedett vereséget, összesen 49 ponttal a dobogó harmadik helyét szerezte meg. Fodor Ernő a megyei versenybizottság elnöke június 21-én ünnepélyes keretek között akasztotta az érmeket a játékosok nyakába. Az éremátadást a szurkolók által előkészített kis
összejövetel követte, ahol vendégül látták a csapatot és a rendezőket.
(Fotó: Havjár Zoltán)
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Az evangélikus templom felújítása
Az erdőkürti evangélikus templom felújítása látványos szakaszába érkezett. Ideje összefoglalni a
felújítás történetét: mi történt eddig és mit szeretnénk elérni.
A kárpótlási törvény lehetőséget biztosított a
Magyarországon élő egyházaknak arra, hogy az
1948-1952-ig terjedő időszakban a kommunista hatalom által államosított egyházi épületeiket, elsősorban iskoláikat visszaigényeljék. Sok ezer iskola jutott annak idején erre a sorsra. Ezek a rendszerváltásig (1990-ig) állami – tanácsi tulajdonban voltak,
1990 után önkormányzati tulajdonba kerültek. Ott,
ahol az egyházak kérték és az önkormányzat le tudott mondani az ingatlanról, ott ismét az egyház
tulajdonába került. Azokon a helyeken, ahol olyan
funkció működött az épületben, amely kiköltöztetését nem lehetett megoldani, ott az egyházak az épület helyett pénzbeli kárpótlást kaptak. Erdőkürt is ezek közé tartozott.
A volt evangélikus iskola épületében továbbra is községi iskola működött, ezért az önkormányzat
nem tudott lemondani az épületről, így az egyház benyújtotta az állam felé a pénzbeli kárpótlási igényét. Mindez 1996-ban történt. Az épület akkori becsült értéke 8,3 millió forint volt. A kárpótlási törvény legkésőbb 2011-ig biztosította a kifizetést az egyház felé. A törvény szerinti kifizetés meg is történt. Az azóta eltelt 15 év alatt a kamatos kamatokkal az egyház 13,7 millió forintot kapott.
Gyülekezetünk döntéshozó testülete (presbitériuma) összeült, hogy megtárgyalja, mit kezdjünk ezzel az összeggel. Hamar kirajzolódott, hogy mivel a pénz egy őseink által épített ingatlanból származik, azt most egy másik épület, a templom felújítására kell fordítani. Megfogalmazódott, hogy ez most
egy olyan anyagi lehetőség a gyülekezet számára, amelyből a templom külsőleg és belsőleg is úgy fel
tud újulni, hogy ahhoz reménységünk szerint évtizedekig nem kell hozzányúlni. Bár az épület – látszólag – nincs rossz állapotban, mégis olyan rejtett hibák sokaságával találkoztunk, amely néhány
éven belül súlyosabb problémákhoz vezet. Ilyen például a külső vakolat elválása a téglafaltól, a szigetelés hiányában a falak nagymértékű vizesedése, a belső faszerkezetek korhadása. Sok évtizedes jogos panasza a híveknek a templompadok kényelmetlensége,
amely megakadályozza, hogy teljes figyelemmel tudják hallgatni Isten igéjét.
Ezekből adódtak a feladatok. A templom külsejéről
le kell verni a vakolatot és új, jó minőségű, lélegző
vakolat kell, hogy rá kerüljön. A külső vizesedés
meggátolását úgynevezett „drén-csöves” megoldással
kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy egy bordás, perforált, lyukacsos pvc vízgyűjtő cső kerül a templom
köré kb. 70 cm mélységbe, kavicságyba, amely kiválóan alkalmas lesz a talajvíz, esővíz gyűjtésére és
elvezetésére. A templomtető új, piros, hódfarkú cserepet kaphat. A külső bádog felületeket festeni
kell. Az elavult villámhárító rendszert ki kell cserélni. A torony lábazatát másfél méter magasságig
díszkővel burkoljuk. A templom belsejéből a régi padokat eltávolítottuk. A korhadt gerendákat
ugyancsak felszedtük. A vakolatot bent is kb. 1 m magasságig kicseréljük légáteresztő vakolatra. A
templomot belül is ki szeretnénk festeni. Az új templompadok tágasabbak, kényelmesebbek, szebbek
lesznek a régieknél. Végül új burkolat kerül a padlóra.
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A terveket Trepinszki József (Dunakeszi) mérnök készítette. A műszaki ellenőr Kántor István
(Balassagyarmat). Gyülekezetünk részéről a munkákat állandóan követi, szívén viselve az ügyet
Ocskai Mihály felügyelő és Mlinárcsek János gondnok.
A kivitelező vállalkozókkal a szerződéseket megkötöttük az alábbi táblázat szerint.
A munka megnevezése

Összeg

Templom külső munkák

6.767.000

Vállalkozó
„Pannon Vertikál” Kft. (Dénes Roland – Budapest)

Villámhárító

342.000

„Pannon Vertikál” Kft.

Torony lábazat

346.000

„Pannon Vertikál” Kft.

Tetőcserép csere

747.000

„Pannon Vertikál” Kft.

Templom belső munkák

681.000

„NOVA-BAU 2001” Kft. (Hegedűs Gábor – Erdőkürt)

Templompadok
Összesen:

1.960.000

„A tetők mesterei” Bt. (Koncz Gábor – Kálló)

10.842.000

A munkák várható befejezése 2014. július 31. Addig istentiszteleteinket a Művelődési Házban tartjuk. Ezúton is köszönjük a község polgármesterének, hogy számunkra ezt a lehetőséget biztosította.
Isten áldása legyen ezen a felújításon, templomunkon, gyülekezetünkön, községünkön!
Mekis Ádám lelkész (STY fotói)
Életképek
„Van vagy 12 kecskénk, este 6 óra körül viszem
ki őket az oldalba legelni. Megyek előttük a bottal,
szól a csengő és ők szépen követnek engem. Míg ők
a bokrokat kopasztják én leülök és olvasgatok, varrogatok vagy éppen beszélgetünk, ha Eszter is elkísér. A legkisebb gyorsan jóllakik, akkor jön és addig bökdösi az újságomat, míg vele nem kezdek
foglalkozni. Naponta kétszer fejünk, egy-egy alkalommal 5 - 6 liter tejet adnak. A tejet önmagában
nem fogyasztjuk, mert kissé szokatlan az íze, hanem
sajtot készítünk belőle. Medvehagymásat, köménymagosat, amikor zsenge a kapor, kaprosat. Teljesen
ellátják a családot” - meséli Julis néni a modernkori
kecskepásztor.
A beköltözők, gyakran külföldiek, pl. hollandok,
megvásárolják a régi épületeket és szépen felújítják kívül-belül. Egy-egy ilyen ház az új kerítéssel,
felcsinosított külsővel kellemes képet mutat, és
szép színfoltja a falunak. A megújulásban természetesen benne van az itteni szakemberek, ügyes
kezű mesterek munkája is. Így van ez Kornél háza
esetében is, melyen felfedezhetjük Budai Józsi,
Egry Attila, Holló Béla, Berceli Zsolti keze munkája nyomát.
STY fotói
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Riport (kérdező Külkey Eszter)
Kedves fiatal család költözött be a sorunkra, Mlinárcsek Erzsi néni házába. A házat már 2011-ben
megvették, majd 2013-ig csinosítgatták, míg végül beköltöztek. Már az utcáról ismerjük őket, de közelebbről is szeretném bemutatni Káró Gézát, Szemerédi Anikót, és kisfiukat Szemerédi Márkot. Anikóval
beszélgettem. Mindjárt az első kíváncsiskodó kérdésem, hogy-hogy a gyermekük anyu nevén van, pedig
házasok?
A nagyapám, aki egyébként tót volt, ragaszkodott hozzá,
hogy miután csak nők születtek a családban, valaki vigye tovább ezt a szép nevet.
Mit szólt hozzá Géza?
Megértő volt.
Mi okból hagytátok ott a fővárost?
Már évek óta kerestünk egy élhetőbb helyet, majd amikor
Márk bölcsödébe került és állandóan beteg volt az orvosa azt
tanácsolta, hogy költözzünk vidékre. Ekkor lett igazán sürgős
a dolog
Hogyan lett éppen Erdőkürt?
Berzsákékat ismertük még Pestről, és úgy gondoltuk, hogy ha
nekik megfelelt, nekünk is jó lesz. Számításunk, máris bejött,
mert Márk rajong az óvodáért, még hét végén is menni akar,
és alig volt beteg mióta itt lakunk.
Mivel foglalkoztok?
Géza egy bútorvasalattal foglalkozó cseh cégnél üzletkötő. Én
egy japán szállítmányozási és raktárlogisztikával foglalkozó
cégnél üzletfejlesztési vezető vagyok.
Hogy tudjátok megoldani a munkahelyi feladatotokat?
Mindketten kötetlen munkaidőnk van, és én itthonról is tudok
dolgozni, ami nagyon nagy előny
Mire van még időtök?
Próbálkozunk a kertészkedéssel, melyben jó szomszédaink,
Zsuzsi néni, Czeba Jani és Hajduk Jancsi igen nagy segítségünkre vannak. Én Zsuzsi néni tanácsa szerint ültettem a borsót, és sokkal szebb mint a Gézáé.
Mi az, ami a legjobban beváltotta a vidéki élethez fűzött reményeiteket?
A nyugalom, a jó levegő, a barátságos szomszédok, a falu hangulata, itt mindenki ráér kedves lenni. A
természet közelsége ad egy életritmust, nem úgy mint a városban, ahol eltűnnek az évszakok.
Mi okoz nehézséget?
Sok mindent kell még tanulnunk, a kertgondozástól a jó időbeosztásig. Ha mérlegre teszem a hozadékot a veszteséggel, mindenképp maradnunk kell hosszú távon. Éltem egy évig Japánban, meghatározó
élmény volt, kalandnak jó volt, de semmiképp nem maradtam volna ott. Annyira idegen a kultúrájuk,
hogy nem tudtam volna elképzelni sem, hogy ott éljek. Erdőkürt sokkal jobb döntés volt, lehet, hogy a
külföldért áhítozó fiatalok ezt nem hiszik, pedig saját tapasztalatból mondom.
Remélem tényleg összejön a kis családnak amit elképzeltek, és pont olyan tartósan maradnak, mint én.
Úgy legyen!
Külkey Eszter (fotó: STY)
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Akikre büszkék vagyunk
Kitűnők:

Jelesek:

Benedek Máté (3. osztály)
Farkas Bálint (1. osztály)
Farkas Levente (2. osztály)
Fehérvári Flóra (3. osztály)
Fehérvári Péter (1. osztály)
Futó Viktória (1. osztály)
Garai Áron (2. osztály)
Hegedűs Dávid (4. osztály)
Hegedűs Flóra (8. osztály)
Krausz Roland (3. osztály)
Lamos Barbara (1. osztály)
Nagy Kristóf (1. osztály)
Pántis Péter (3. osztály)

Balla Viktória (2. osztály)
Balla Vivien (7. osztály)
Bratkovics Ádám (4. osztály)
Futó Annamária (4. osztály)
Nagy Bence (7. osztály)
Nánai Boglárka (4. osztály)
Pántis Patrik (1. osztály)
Rubik Brigitta (5. osztály)

Június 21-én az évzáró és ballagási ünnepségen az igazgatónő kitüntette az iskola legjobb tanulóit. A
„Nagymama díjat” ebben az évben Proksza Manó érdemelte ki. A volt nyolcadikosok búcsút vettek
az iskolától és tanulótársaiktól. (Havjár Zoltán fotói)
Anyakönyvi hírek (helyesbítés)
Az elmúlt számban hiányosan jelentek meg Zelnik István születési, illetve tévesen Teréki Ilona halálozási adatai. Az elírásokért elnézést kérünk, a helyes adatok pedig a következők:
Zelnik István: 1927.11.06. – 2011.09.24.
Teréki Ilona: 1954.09.01. – 2012.02.22.
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