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Önkormányzati, falusi hírek
Falusi disznótor - 2015. február 21.
Az önkormányzat hagyományos falusi disznóvágást rendezett a disznótorhoz kapcsolódó szokások
felelevenítése céljából. Két sertés került levágásra, és az összes szokásos disznóvágási művelet nyomon követhető volt, aki akart részt is vehetett benne. A pörzsölés, mosás, tisztítás, a disznók szétszedése, behordása és benti feldolgozása mind-mind az érdeklődők szeme láttára történt.
Az ennivalókról Orgoványi Mari néni csapata gondoskodott. Reggelire abált szalonna, resztelt máj,
és vese-velő készült. Reggeli után jól megszervezett módon
egymást követték a feldolgozási műveletek, húsdarálás, keverés, kolbász töltés és már ment is a sütőbe. A kinti üstben
sült a tepertő, a másikban készült a toros káposzta. Az abáló
üstben már a hurkához valók főttek. Amikor a kolbász már
kész volt, jöhetett a hurka készítés. A hozzávalók darálása,
rizs hozzáadás, ízesítés, keverés, töltés, gyors főzés, hűtés
és sütés. Közben a háj feldolgozása is megtörtént.
Disznóvágás nem lehet meg pálinka nélkül. Ezért az emeleten három tagú zsűri értékelte az év pálinkaversenyére benevezett párlatokat. 24 nevezett ital közül kellett kiválasztani a legjobbakat, pálinkák és pálinkából készített italok kategóriában. A zsűri hősies munkája meghozta az eredményt. A pálinkák közül, igen szoros versenyben, aranyérmes lett Ocskai Mihály körtepálinkája a maximálisan adható 60 pontból 57 ponttal, ezüstérmes Benedek László barackpálinkája 56
ponttal és bronzérmes Pazsiczki Mihály birspálinkája 55 ponttal. A pálinkából készített ízesített italok
közül aranyérmes lett Styevko Mihály Kürti keserűje 59 ponttal, ezüstérmes Orgoványi János diólikőrje 54 ponttal és bronzérmes Boda Károly áfonyás pálinkája 52 ponttal.
A gyerekek kézműves foglalkozáson többek között malacka kitűzőt készíthettek, filmet nézhettek,
de akár lovagolhattak is.
(fotó: STY)
Tájékoztató a szociális ellátások változásairól
2015. március 1-től megváltozott a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere. Az aktív
korúak ellátása esetében hatáskörváltozás történt, a Pásztói Járási Hivatal foglalkozik a Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatásra (FHT) jogosultakkal. A Rendszeres Szociális Segély (RSZS) megszüntetésre került, helyette az arra jogosultaknak Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
(EGYT) vagy FHT került megállapításra.
A Lakásfenntartási támogatás szabályozása kikerült a szociális törvényből, a támogatások kifizetése
a megállapított időszakra biztosított. Megszűnt a „méltányossági közgyógyellátás”, a „méltányossági
ápolási díj” és az „önkormányzati segély”. Az önkormányzat által biztosított ellátás neve „települési
támogatás” lett, mely támogatási formák:
- rendkívüli települési támogatás,
- átmeneti települési támogatás,
- temetési támogatás
- újszülött támogatás.
Erdőkürt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
önkormányzati rendeletét a törvény által előírt módon módosította, melyben nagyrészt az eddigi szabályozások maradtak érvényben.
Szebenszkiné Palik Katalin - polgármester
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Tájékoztató a szabadtéri tűzgyújtás feltételeiről
Tájékoztatom, hogy 2015. március 5-étől lépett hatályba az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ), mely többek között a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaiban is módosult.
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság
beavatkozása is szükséges – kötelezően kiszabandó bírság, melynek legkisebb mértéke 200.000,- Ft,
legnagyobb mértéke 3.000.000,- Ft.
Erdőkürt Községi Önkormányzat 7/2010. (XI. 11.) rendelete a közterületek és ingatlanok rendjéről és a
település tisztaságáról:
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése
18. § (1) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad égetni úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon, az égetés hatására még kis térségben sem léphetnek fel látási viszonyokat zavaró hatások, légzési, szellőztetési problémák. Az égetés hétfői és pénteki napokon naplementéig engedélyezett.
(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot
(pl. PVC, veszélyes hulladék).
(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére
tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély
esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell
készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe
vehető.
(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
Erdőkürt Község Önkormányzata
Vasárnapi teadélutánok - január vége, február eleje
Nagyon jó hagyománnyá vált ez a Baráti Kör által szervezett program. A dátum is telitalálat, hiszen pont lezajlottak az ünnepek, még nem kell a mákot vetni, tehát éppen
ráérünk, hogy ebéd után összegyűljünk egy kis élmény átismétlésre. Jó újra látni az egész évi eseményeket, és mint
mikor fényképalbumot lapozgatunk, más szemszögből is
láthatjuk, mi is történt velünk. Akik mint dolgozók vesznek részt a rendezvényeken, most láthatják, hogy mi is történt, a falunapon, vagy a nyári táborban. Közben minőségi
teát szürcsölgetünk, és hozzá sütit majszolunk.
A program már jó előre a hirdető táblán van, mégis többen csodálkozva kérdezték, hogy hová tűnök én vasárnaponként. Ezúttal nekik üzenem, hogy jövőre
időben tájékozódjanak, mert nagyon jó program ez, még azért sem kár, hogy ilyenkor lemaradunk a
túráról, azt be lehet pótolni hét közben. Köszönet a fáradságért, az élményért, és várjuk a jövő évi
alkalmakat is.
Eszter néni (fotó: STY)
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Iskola
Farsangoltunk
Az idei farsang vidám és eseményekben gazdag volt. A nyitótánccal kezdtünk, ami Charleston volt,
ezután pedig egy skót tánc következett.
A táncokat a jelmezes felvonulás követte, ahol gyönyörű és kreatív
jelmezeket láthattunk. Ilyenek voltak például: a gésa, a Hófehérke és
a hét törpe, a méhecske és a birkózó. Azután mi, gyerekek elmehettünk szórakozni. Voltak, akik csoportosan beszélgettek, voltak olyanok, akik süteményt osztogattak, na és persze voltak olyanok, akik
konfettivel dobálóztak. Őket onnan lehetett felismerni, hogy mindenhol konfettisek voltak. Annyi konfettit dobáltak szét, hogy alig lehetett látni a padlót.
Majd végre eljött a várva várt pillanat, az eredményhirdetés. A gyerekek feszengve várták, hogy hányadikak lettek.
Az eredmények kihirdetése után kezdődött a tombola, ahol mindenféle hasznos és jópofa dolgot lehetett nyerni.
A tombola sorsolása után véget ért a farsang. Bár boldogok voltunk, tudtuk még egy ilyen farsangunk sosem lesz.
Balla Vivien, Horváth Beáta, Rubik Eszter 8. osztályos tanulók (fotó: Havjár Zoltán)
Változás a tanári karban
Miután Bence, Kenyeres Anikó tanárnőt februárban gyermekgondozási szabadságra rendelte, tárgyait átveendő, új tanárnővel gyarapodott az iskola tanári kara. Ismerjük meg az ifjú és kedves Lajkó
Anita tanárnőt!
Lajkó Anita vagyok, 1989-ben születtem Jászberényben, Jászfényszarun
élek. A hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában érettségiztem. Az általános iskolai és gimnáziumi éveim alatt sok szakma, foglalkozás, de még inkább hivatás megfordult a fejemben, végül mégis úgy
döntöttem: akkor is pedagógus leszek!
A bolognai felsőoktatási rendszernek köszönhetően két neves egyetemen
is tanulhattam. Alapszakos diplomámat a Szegedi Tudományegyetemen,
tanári mesterdiplomámat pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
szereztem meg (2012, 2015).
Az anyanyelv ismerete, a művészet, az irodalom, az olvasás mindig is
elsődleges volt a számomra. E szeretetet leginkább a diákéveim és a tanítási gyakorlataim alatt megismert magyartanáraimnak köszönhetem, akik azóta is, mindig is példaként
álltak és állnak előttem.
Az iskolában 4. hete tanítok magyart, erkölcstant, éneket, rajzot és technikát. Hagyományőrző - és
kézműves szakkört vezetek a tanulóknak.
Remélem, hogy sok vidám, eredményes pillanatot fogok eltölteni a számomra „első, igazi” iskolában.
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Sport
Az Erdőkürti SK (megye III.) tavaszi forduló mérkőzései
12. forduló
2015.03.22

vasárnap 15:00

ERDŐKÜRT SK - NÓGRÁD SE

13. forduló
2015.03.29

vasárnap 15:00

VANYARC KSE - ERDŐKÜRT SK

14. forduló
2015.04.05

vasárnap 16:30

ERDŐKÜRT SK - ŐSAGÁRD LK

15. forduló
2015.04.12

vasárnap 16:30

KESZEGI SE - ERDŐKÜRT SK

16. forduló
2015.04.19

vasárnap 16:30

ERDŐKÜRT SK - KSE SZÁTOK

17. forduló
2015.04.25

szombat 16:30

KSE BECSKE - ERDŐKÜRT SK

18. forduló
2015.05.03

vasárnap 17:00

ERDŐKÜRT SK - TOLMÁCS SE

19. forduló
2015.05.10

vasárnap 17:00

ERDŐKÜRT SK - SZENDEHELY FC II

20. forduló
2015.05.17

vasárnap 17:00

ERDŐKÜRT SK - LEGÉNDI SE

21. forduló
2015.05.24

vasárnap 17:00

EGYHÁZASDENGELEG FE - ERDŐKÜRT SK

22. forduló
2015.05.31

vasárnap 17:00

ERDŐKÜRT SK - KÁLLÓ FC

Meghívó
Az Erdőkürti Sportkör jótékonysági bált rendez futballcsapata, az Erdőkürti SK javára
2015.05.24-én 19:30 órai kezdettel.
A bálra szeretettel meghívunk minden futball rajongót, illetve az SK szurkolóit!
A rendezvény helye a művelődési ház nagyterme.
Tervezett program:
19:30 Vendégek fogadása
20:00 Köszöntő, nyitótánc, bál (a zenét Thomas szolgáltatja, büfé egész este folyamatosan)
23:00 Tombola
01:00 Árverés
Korbelyné Virág Julianna - főrendező
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Mi történt vele?
Kapuszta József Erdőkürtön született, majd fiatalon Kanadába került. Ő nem csupán a szerteágazó
Kapuszta család tagjai között ismert, de bátran állíthatom, neve a falusiak többsége előtt is ismerősen
cseng. Hogy mást ne említsek, a Honismereti Táborok résztvevői előtt, hiszen némelyiket anyagiakkal
is bőkezűen támogatta. De mi is történt vele azután, hogy tőlünk elkerült? Megkértem őt, ismertessen
meg minket élete fontosabb eseményeivel. (STY – szerkesztő)
Józsi bácsi így mesélt:
Kapuszta Ferenc és nejének, Berceli Cecíliának, Mihály (1920), Ferenc (1923) és Pál (1925) nevű
gyermekei után negyedikként születtem Erdőkürtön 1932. április 27-én. 1937-ben a gyermekek száma ötre szaporodott húgom, Mária megérkeztével. Szüleim földműveléssel foglalkoztak, de édesapám sok más munkát is elvállalt a nagy család fenntartása érdekében. Sajnos édesanyám fiatalon
1943-ban meghalt. Apám egy évvel később újra házasodott, amikor egy özvegyasszonyt, két gyermekkel (Mokos Mihály és Mokos Mária), feleségül vett. Az új házasság hamarosan még másik két
gyermekkel (Teréz és László) növelte a család létszámát.
Az elemi iskola nyolc osztályát Erdőkürtön a Római Katolikus Elemi Népiskolában 1946-ban fejeztem be. Az iskola befejezése után az akkori földosztásból eredő mérnöki munkálatok során, egy
mérnök asszisztenseként, húztam a mérőláncot és vertem le határcövekeket a kitűzött helyekre. Ez
volt az első fizetéssel járó munkaköröm. A mérnök úrral való együttdolgozás adott ötletet nekem a
továbbtanulásra. Sajnos az anyagi és családi helyzetünk akkor erre nem adott lehetőséget.
1946 végén a család úgy határozott, hogy nekem valamilyen mesterséget kell megtanulnom, miközben besegítek még otthon a mezei munkálatokba is. Kezdtem a szabó mesterség tanulásával, de
aztán szerencsét próbáltam tanoncként az asztalos, kőműves és kádár mesterségekben is. Ezekben az
években ősztől tavaszig jártam az erdőkbe favágóként. Voltam kubikus, majd segéd-traktorvezető,
amikor 1948-ban gép és traktorállomást építettek falunkban. 1950-ben elmentem Vasvárra egy három
hónapos Erdészeti Szakmunkásképző Tanfolyamra, utána a Balassagyarmati Erdőgazdaság Berceli
Erdészeténél kaptam munkát, ahol végre megtaláltam életcélom irányát, az erdészetet. Szakérettségi
előképző után Sátoraljaújhelyen letettem szakérettségi vizsgáimat, melyek alapján felvételt nyertem a
Soproni Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 1953 őszén kezdtem meg tanulmányimat. Ebben az időben az
ösztöndíj volt az egyetlen jövedelmi forrásom és ezt bizony nagyon jól be kellett osztani. Sopronban
ismerkedtem meg későbbi élettársammal, Marikával 1955 februárjában.
Az 1956. november 4-i események után én Ausztriában, a Salzburgi menekült táborban kötöttem
ki. Itt kaptunk Marikával együtt beutazási vízumot Kanadába a soproni egyetemi csoport tagjaiként.
Házasságkötésünkre 1957. március 16-án került sor már Kanadában, Powell River-ben, majd az év
szeptemberében Vancouver-be költöztünk, hogy folytatni tudjam egyetemi tanulmányaimat a Brit
Columbiai Egyetemen (angol rövidítéssel: UBC).
Erdőmérnöki diplomámat 1959 májusában szereztem meg. 1960-ban segédmérnöki állást kaptam
a brit columbiai Közlekedésügyi Minisztérium útépítészeti osztályának útburkolási részlegénél. 1963ban a 3. Körzet központi laboratóriumának vezetője lettem, ahol a különböző aszfalt típusok kémiai
összetételének hatásait vizsgáltam a velük készített útburkolatok hő és fagyálló képességének és szilárdsági viszonyainak alakulására. 1966-tól, mint munkavezető mérnöknek az anyagvizsgálatok mellett útburkolási munkálatok ellenőrzése és vezetése volt a feladatom, majd 1973-tól „Útburkolási Projekt Felügyelőnek” neveztek ki.
Közben két lányunk született, Anita 1961-ben, majd Katalin 1964-ben. Ekkor házat vettünk Nelsonban és itt éltünk 24 évig. Én innen jártam a Magyarországnyi térséget átfogó, és gyakran változó
munkaterületeimre.
1973-tól az 1988-ban történt nyugalomba vonulásomig számtalan útburkolási projektnek voltam
felelős vezetője. A projekt nagyságától függően, 8-30 személyből álló tervező és a kivitelezést ellenőrző munkacsoportokat vezettem. Sok esetben a legújabb útburkolási módszerek és anyagok Brit

7. oldal
KÜRTÖLŐ - 2015. I. szám

Columbiában való első alkalmazását rám bízták. Munkásságomat nagyra becsülték munkatársaim és
feletteseim is, amit Brit Columbia miniszterelnöke oklevéllel ismert el.
1988 és 1993 között még végeztem konzultációs munkát magán útépítő vállalatoknál és a Közlekedésügyi Minisztériumnál, de 1993-tól már nem vagyok tevékeny a szakmában. Jelenleg
Aldergroveban a nyugalomba vonult emberek életét élem. Szeretett feleségem 2014 januárjában elhunyt. Utazásra egészségi állapotom miatt nincs mód, így
főleg kertészkedéssel, barkácsolással és bélyeggyűjtéssel
foglalkozom. Mindig szerettem bútorokat tervezni és készíteni, ezért egy erre a munkára alkalmas műhelyt is építettem egybekötve egy üvegházzal a kertészkedéshez.
Nem volt és ma sincs időm unatkozásra, mert a ház körül
mindig van elegendő tennivaló olyannyira, hogy bélyeggyűjtési hobbimra alig találok időt. Esténként a televízió
és az internet jelenti a kikapcsolódást.
Lányunk Anita, gépészmérnöki diplomát szerzett, míg
Kati fogász-higiénikus lett. Gyermekeink öt unokával
ajándékoztak meg bennünket. Anita, idősebb lányunknál
egy leány és egy fiú, míg Kati lányunknál három fiúgyerBrit Columbia miniszterelnöke oklevéllel ismeri el Kapuszta József munkásságát.
mek van. Rendszerint kétszer vagy háromszor jön össze a
család havonta.
Valamennyi rokonom és hozzátartozóm Magyarországon él. Újabban az interneten keresztül tartok
közvetlen kapcsolatot a rokonság fiatalabb generációjával, és követem az otthoni eseményeket. Sajnos kortársaim és közvetlen rokonaim közül már sokan nem élnek, mégis mindig meleg szeretettel
gondolok szülőfalumra és az erdőkürtiekre. Az utóbbi hét évben újra kapcsolatot teremtettem néhány
Sopronban végzett évfolyamtársammal is, a kommunikációs módszerek különböző formáinak felhasználásával. Annak ellenére, hogy Kanadában új hazára leltem, lélekben most is erdőkürti és magyar vagyok.
Sok szeretettel: Kapuszta József

Aldergrove, 2015. január 30.

Brit Columbia
Angolul: British Columbia, Kanada legnyugatibb tartománya, „a Csendes-óceán kapujának” is nevezik. Területe akkora mint Németország, Franciaország, Hollandia, Ausztria és Belgium együttvéve.
Itt található Kanada kevés borvidékeinek egyike, az Okanagan ahol kiváló almabort készítenek. De
Brit Columbia mégsem erről, hanem gyönyörű fjordjairól és fenyőerdőiről híres, mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint a turizmus aránya a tartomány bevételében, mely eléri a 75%-ot. 2008-as becslés
alapján a lakosság 4 428 356 fő. Fővárosa Victoria, legnagyobb városa Vancouver, hivatalos nyelve
az angol. (Forrás: Internet - Wikipédia, fotók: BC területe Kanadában, brit kolumbiai táj)
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Nézőpont
A Virág-bolt
Nyáron nyársaltunk. Havjár Zoli barátunk egy gyönyörű darab szalonnát vett elő. Kérdésemre,
hogy nem tán öltek, azt válaszolta, hogy nem, a Virág boltban vette. Azóta hívjuk mi Virág-boltnak,
ami félig igaz is. Virág Jucika fia, Korbely Roni, mikor elvégezte a kereskedelmi iskoláját, éppen
akkor kínálták eladásra a boltot. Jött az ötlet, ketten kft-t alakítottak, és belevágtak. Mondhatom, jól
tették, semmi nem hiányzott itt nekünk annyira, mint ez a
remekül ellátott üzlet. Meghosszabbodott a nyitva tartás,
minden van, vagy rögtön lesz, választék többféle, zöldséggyümölcs nagy változatossággal. Nagyon szeretem az aktuális polcot, mely követi az ünnepeket.
Van még egy nagy kincs a boltban, az alkalmazott Dudok
Erzsó. Hófehér köpenyében, egyik kezével a felvágottat
vágja, másikkal egy kiló sót dob a kosaramba "ezt vidd, ez
jódos, ez az egészséges". Mindent tud, hogy hol van, és
nem győzi hallgatni a mindennapi gondjainkat, melyeket
szintén idehozunk.
Emlegetjük a "szövetkezeti" időket, amikor egy kiló kenyérért Fekete Mariig állt a sor, annyit kellett várni. Cukor és liszt negyedévenként jött. Úgy kellett
betárolni belőle. Szidjuk a fogyasztói társadalmat, de hát enni bizony kell, erre a fogyasztásra szükség
van. Elöregedett falunkban nagy segítség, hogy nem kell "lakott területre" menni, ha főzni akarunk.
Mi tehát nagyon jól jártunk velük, remélem ők is velünk. Erről jut eszembe, hogy még nyitáskor kaptak tőlem egy malac perselyt, melyet én a fiatal vállalkozók megsegítésére, minden vásárláskor megkínálok némi apróval. Már egy ilyen „kucu” megtelt, melyet jótékony célra használtak fel, egy hátrányos helyzetű gyermeket fizettek be a nyári táborra. Bármely eseményen segítőkészen ott vannak,
virággal díszes azóta még a buszmegálló is.
Eszter néni (fotó: STY)

Anyakönyvi hírek
Születés:
Havjár Bence

2015.02.01.

Elhunytak:
Szakály Györgyné (Tóth Anna)
1927.08.28. - 2015.01.23.
Szvetlik János
1938.03.16. - 2015.01.28.
Csitári Istvánné (Kelemen Erzsébet)
1931.07.29. - 2015.02.17.
Jancsok Mihályné (Csávolszki Erzsébet) 1936.11.14. - 2015.02.21.
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