2015. IV. szám (december 15.)
Fény a sötétségben
„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt nem fogta föl ”
(Jn 1, 4-5)
Azon tárgyaknak, melyek magas fokon izzanak, megvan a fényük és a kisugárzásuk. Ezeknek a közelében látni lehet, sőt az emberi test felmelegszik, és ez kellemes érzést okoz. A fény a szerves élet
egyik forrása. A nap sugárzása nélkül a növények nem képesek klorofillt termelni. Ugyanakkor ez a
fény és ez a sugárzás veszélyes is lehet. Nem minden fénybe lehet belenézni, nem lehet bármekkora
hőséget elviselni. Egy idő után a fény is és a hőség is pusztítóvá válhat az élőlények és az ember számára. A fény azonban nem két különféle valóság, amikor életet ad és pusztít, hanem mindkét esetben
ugyanaz: egyazon valóságnak két különböző hatásáról van szó.
Istennek egy ősrégi szimbóluma a fény, a világosság és a meleg. Mindhárom jelzi az Isten emberekhez való viszonyát is. Isten a sötétség kaotikus erőivel szemben megteremtette a fényt és a világosságot. Ugyanakkor azonban azt is mondja az írás, hogy Isten jövetele emésztő és pusztító tűz, melyet az
ember nem tud elviselni. Mózes is félelemmel telt el az égő csipkebokornál, Keresztelő János pedig
így beszélt Jézusról: „Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében
van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a
magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti.” (Mt 3, 11-12)
Nemcsak a fizikai tárgyaknak van meg a kisugárzásuk, hanem a
szellemi létezőknek is. Az ember szellemisége kisugárzik az
anyagvilágra. Miután az ember értelmes, képes a világot alakítani,
új találmányokat létrehozni. Az ember szellemisége azonban nemcsak az anyagvilágot alakítja, hanem az emberi kapcsolatokat is.
Az édesanyák nemcsak a test melegével táplálják gyermekeiket,
hanem saját szellemiségük kisugárzásával is. Aki szellemi életet
él, képes másokat is megajándékozni a szellemi élet kibontakozásával.
Szent Pál szerint Krisztus Urunk nem más, mint az Atya dicsőséA falu karácsonyfája - 2015
gének kisugárzása, a Zsidókhoz írt levél pedig ezt írja a Fiúról: „az
(fotó: STY)
Ő dicsőségének fénye és lényegének képmása.” (Zsid 1,3.) Isten
élete, lényege kisugárzódott a Szentháromságon belül, amikor Isten az Igében kimondta önmagát, és ennek a dicsőségnek a fénye megérkezett erre a világra, amikor
Jézus Krisztus megszületett a földön. Nem véletlen, hogy a pásztorok nagy mennyei fényességet láttak. Ezért szól így Lukács evangélista: „Egyszercsak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Isten
fényessége beragyogta őket.” (Lk 2,9)
„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a
sötétség azt nem fogta föl” − olvashatjuk János evangéliumában (Jn 1, 4-5). Ez a világosság, mely
Jézusban jött közénk, nem pusztította az életet, hanem éppen életet adott. A sötétség erői azonban
nem voltak képesek felismerni Őt, és világosságában járni, ezért inkább megölték őt, és továbbra is a
sötétségben maradtak.
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Való igaz, a Megváltó eljött, művét végbe vitte, tehát az ember meg van váltva, de a Megváltót nem
mindenki képes befogadni. Sokszor mi magunk sem. Ezért válik az életünk sokszor üressé, olykor
pedig kifejezetten gonosszá. Ez a fény lehetne pusztító is, de Isten életet akar adni, lehetőséget a megtérésre, gyógyítani akarja a mi sebeinket.
Izaiás próféta egykor azt jövendölte, hogy a pusztaságban élet keletkezik, amikor eljön a Messiás.
Erre emlékezve a tél hidegében az életet jelképező örökzöld növényeken, a karácsonyfáinkon meggyulladnak a fények. Ezek a fények Krisztust jelképezik, aki átalakíthatja életünket, ha magunkba fogadjuk őt. A fény ugyanis behatol a sötét helyiségbe is, még akkor is, ha csak egy kis rés van az ajtón,
vagy valamilyen szűk nyílás az ablakon, de még inkább behatol a lakásba, amikor kitárjuk az ajtót
vagy az ablakot. A szívünkét is.
A fény csak akkor tölt el,
Ha utat engedünk neki.
A sötétség semmivé lesz,
Ha réseken, repedéseken,
Nyitva hagyott ajtókon vagy szélesre tárt kapukon beáramlik a fény.
Dr. Varga Lajos plébános, váci segédpüspök

Iskola
Szeptembertől decemberig
Szeptember 1-jén 46 tanulóval kezdtük meg a tanévet. A tantestületben az elmúlt tanévhez képest
változás nem történt.
Az őszi jó időt kihasználva még ebben a hónapban kirándulni voltunk Béren.
A vas- és papírgyűjtés eredménye: 60.625,- Ft, az összeget a kirándulásokra és a karácsonyra fordítjuk.
Októberben és novemberben a tanulásé volt a főszerep,
majd eljött a december.
A karácsonyi vásár jó hangulatú, kellemes nap volt, aki
ellátogatott nem bánta meg. December 7-én járt a Mikulás
az iskolában, minden gyermek, kicsi és nagy örülhetett az
édességeknek. A hónap elején megérkeztek az interaktív
tábláink is, melyeket pályázaton nyertünk. Az utolsó tanítási nap december 18-án lesz.
December 17-én 17 órakor karácsonyi műsort tartunk a
művelődési házban, ahová minden erdőkürti lakost szeretettel várunk.
Herczeg Anna Erika igazgató (fotó: STY - karácsonyi vásár)
Kirándulás Bérre
Szeptember 18-án iskolánk útnak indult Bérre. Rövid buszozás után megérkeztünk az Andezit Hotelhez. Nem is gondoltuk, milyen szép hely fogad minket.
Először közösen megnéztük a magyar királyokról készült faszobrokat. Ezen kívül az ősi magyar
totemállat, a turulmadár is figyelt ránk a magasból. A távolban rejtélyes kőfalba ütköztünk: találgattuk, mi lehet ez. A Nagy-Magyarország volt az.
Ezután a csapat kettéosztódott: a bátrabbak egy hosszabb túrára indultak az andezithegyhez, a többiek pedig a Mária-forrást nézték meg. A hegyre hosszú és meredek út vezetett, de a különleges látvány feledtette a nehézségeket. A Mária- forráshoz könnyebb és rövidebb út vezetett. A hűvösben jól
esett a játék a kicsiknek, a nagyobbak pedig belekortyoltak a forrás vizébe.
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Ebédre szalonnát nyársaltunk, amivel mindenki jóllakott. A kirándulás fénypontja a jégkrém volt:
mindenki kapott egyet.
Indulás előtt egy nagyon különleges kiállítást néztünk meg. A hotel egyik melléképületében egy
rádiómúzeum látogatható, ahol sok régi készüléket láthattunk.
Szerintünk ez egy nagyon jó kirándulás volt. Remélem, még találkozhatunk a csacsikkal, a lámával,
a tevével és a pónikkal.
a 7. osztályos lányok

Új diplomás büszkeségeink - IV.
Garai Laura
2008 őszén kezdtem meg középiskolai tanulmányaimat az Aszódi Evangélikus Gimnáziumban,
emelt angol nyelvű tagozaton. Abban a szerencsés helyzetben történhetett mindez, hogy nővérem,
Szilvi által már volt egy elképzelésem arról, mire számíthatok az új környezetben, így a beilleszkedés
a gimnáziumba és a kollégiumba igazán gördülékenyen történhetett. Persze meg kellett szokni bizonyos változásokat a kis iskola után: osztálytársaim nagyobb része hozzá volt már szokva a kiselőadásokhoz, a kémia órákhoz, ahol rendszeresen kísérletezhettek, illetve az angol órákhoz, ahol csak angol
nyelven lehet megszólalni. Szerencsére ezeket a kis különbségeket nem éltem meg hátrányként, sokkal inkább motiváció volt arra, hogy gyorsan alkalmazkodjak a többiekhez. Ennek a sikerességét bizonyítja, hogy mind a négy ott töltött év alatt az osztály jó tanulói között voltam, és ahogy azt itthon
már megszoktam az általános iskolában, a gimnáziumban is rendszeresen eljártam különböző tanulmányi versenyekre.
Amilyen könnyen vettem sorra a gimnáziumban adódó
akadályokat, olyan nehéz volt végül kiválasztani, merre is
folytassam tovább a tanulmányaimat. Jó példa erre, hogy
11. osztályosan még kémia fakultációra jártam, emellett
pedig a földrajzzal foglalkoztam, 12.-ben viszont már történelem és angol emelt szintű érettségire készültem. A jelentkezést megelőző utolsó hetekben egy nyílt nap segített
dönteni végül arról, hogy merre megyek tovább: a Károli
Gáspár Református Egyetemen a néderlandisztika képzést
választottam, annak tudatában, hogy mostanában szükség
van hollandul jól beszélő emberekre több cégnél illetve
fordítóirodákban is.
Az egyetemre rendkívül gyorsan sikerült beilleszkedni. Egy kis csoport tagja lettem, hiszen mindössze 25 embert vettek fel 2012-ben a szakra. Hamar bebizonyosodott, hogy az irodalom, amivel
mindig is küzdöttem kicsit, az egyetemen sem lesz a kedvenc tárgyam, ellentétben a nyelvészettel és
a szakfordítással. Ennek tudatában választottam szakomon a fordítói szakirányt, ahol tovább erősödött bennem a fordítás iránti érdeklődés. Ennek is köszönhető, hogy szakdolgozatom valamilyen szinten ehhez témához kapcsolódott: elektronikus holland szótárakat mutattam be, azoknak előnyeit és
hátrányait igyekeztem felsorakoztatni. Külön öröm volt számomra, hogy kürti segítségem is volt a
szakdolgozathoz: a munkám holland részének átnézését Marion Bakker nagyon kedvesen elvállalta,
akit biztosan többen is ismernek kis falunkban.
Júliusban szereztem meg végül az alapképzéses diplomámat, és rögtön jelentkeztem is a holland
mesterképzésre, nyelvtudományi szakirányra, továbbra is a Károlin. Ezt jelenleg egyéni tanrenddel
folytatom, ugyanis nyártól teljes állást vállaltam az IBM-nél, ahol szerencsére mind a holland-, mind
az angoltudásomat tudom hasznosítani. A jövőre vonatkozólag abban biztos vagyok, hogy ősszel szeretnék elkezdeni egy szakfordítói továbbképzést is holland és angol nyelven, bár tudom, hogy ez a
mesterképzés és a munka mellett nagyon sok időmet fogja igénybe venni. Mindenesetre lelkesen készülök arra, hogy teljesítsem a képzés felvételi követelményeit, reménykedve abban, hogy ebben a
szakmában a hivatásomat fogom megtalálni.
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Ezúttal, kicsit rendhagyó módon folytatódik a diplomások bemutatkozása. Olyan valaki következik,
akinek diplomája nem éppen új, de gyémánt diplomája annál inkább, Budai József tanár úr:
1952 őszén jelentkeztem a Szegedi Pedagógia Főiskola
matematika-fizika szakára, ahol általános iskolai tanárokat
képeztek. Tanári diplomát matematika-fizika szakon 1955
júliusában szereztem, melynek immáron több mint 60 éve.
2015-ben ennek elismeréséül vehettem át Szegeden a gyémánt diplomámat.
Az egy éves gyakorló év után 1955. július 1-el friss diplomával a kezemben, szülőfalumba, az Erdőkürti Általános
Iskolába kérhettem az áthelyezésemet. Ekkor éppen megüresedett egy tanítói állás, mivel a régi tanító Valenta Józsi
bácsi nyugdíjba vonult.
A gyémánt diploma átvételekor Szegeden
A szaktárgyak tanítása mellett, más tárgyakat is oktattam,
(fotó: Budai Gábor)
mindig, éppen amire szükség volt. Mindezek mellett már
megbíztak a Kultúrotthon és a községi könyvtár vezetésével. Ebben az időben ezek voltak a népművelés helyszínei. Ezeket az épületeket a volt uradalmi melléképületekből alakították ki 1952-ben.
1956-ban engem bíztak meg az iskola igazgatásával, mely szerepet 3 évig tölthettem be. Abban az
időben körülbelül 80 volt a tanulók szám, valamennyien erdőkürtiek. Az én nevemhez fűződik a szlovák nyelvoktatás bevezetése 1958-tól.
A községben szlovák helyi szervezetet hoztunk létre, mint a magyarországi szlovákok szövetségének tagját. Ennek a szervezetnek országos kulturális bizottsági vezetőségi tagja, majd kongresszusi
küldöttje voltam, valamint a Nógrád megyei kisebbségi önkormányzat tiszteletbeli elnöke lettem. A
helyi szlovák szervezet tagja vagyok a mai napig is.
1970-től „Röpülj Páva kört” hoztunk létre. A Röpülj Páva mozgalom az előző Gyöngyös Bokréta
mozgalom utódja volt. Tagjai felnőttekből, a fiatalabb korosztálybeliekből álltak. Műsorunkban szlovák és magyar dalcsokrok, népszokások, játékok és táncok szerepeltek. A mai napig is rendszeresen
fellépnek a községi illetve megyei nemzetiségi rendezvényeken.
1986-tól Művelődési Kör civil szervezetet hoztunk létre, melynek fő célja a kulturális tevékenység,
népi hagyományőrzés és ilyen témájú anyagok gyűjtése.
1986-telén megalakult az Erdőkürti Népfőiskola. Téli időszakban hetente voltak foglakozások
(faluszemináriumok, közéleti témájú előadások, gazdaképző tanfolyamok a Gödöllői Agrár Tudományegyetem oktatóinak közreműködésével).
Kezdeményezésemre indult el a Kultúrotthon épületének felújítása, amely olyan formába történt,
hogy a régi épületet lebontottunk és a falu közepén újraépítettük. Ebbe a munkába a község vezetősége és lakossága hathatós segítséget nyújtott. Az új épületben minden szervezet helyet kapott és a község önkormányzata is itt székel.
Az egy hetes időtartamú, Szlovák Anyanyelvű Gyermek-és Ifjúsági Honismereti Tábort 11 éven
keresztüli szerveztem a helyben lakó és elszármazott fiatalok részére. A részvétel ingyenes volt, pályázatokon nyert pénzekből és a Művelődési kör támogatásaiból finanszíroztuk ezeket. Sokat segédkeztek a helyi pedagógusok, szülők, nagyszülők.
Életutam során számos kitüntetésben, elismerésben részesültem. Ezek közül csak néhányat említek
példaként: 1970. augusztus 20-án dicséret a művelődési minisztertől az eredményes általános iskolai
tanári és művelődési otthon igazgatói munkáért, vagy 1980. április 4-én Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 4. elnöke a Munka Érdemrend Bronz Fokozatát adományozta. 1991.
június 1-én Andrásfalvi Bertalan kulturális miniszter „Pedagógus szolgálati emlékérem”-mel tüntetett
ki. A Nógrád Megyei Közgyűlésétől 1993. augusztus 7-én a „Nógrád Megye Szontágh Pál díja”-t
kaptam meg, 2004. augusztus 20-án pedig a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának miniszterétől a „Wlasics Gyula díj”-at.
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A három gyermekemtől 8 unokám és 2 dédunokám született, akik Szigetszentmiklóson, Ráckevén
és Vanyarcon laknak. Az idősebbek valamennyien középiskolát, főiskolát végeztek, és közművelődéssel, művészetekkel, zenével, táncoktatással, idegenforgalommal foglalkoznak. Feleségem az
aranylakodalmunk megünneplése után távozott el közülünk, de mindvégig segítőtársam volt sikeres
életutam minden pillanatában. Hétköznapjaimon a kert művelésével, az otthoni teendők elvégzésével
foglalatoskodom. Sokat segítek a faluban, a felnövekvő népművelő nemzedék, mindennapi munkájában, hogy mindaz, ami a hosszú évek során hagyománnyá válhatott Erdőkürtön, soha ne vesszen ki az
itt élők emlékezetéből.

Önkormányzati, falusi hírek
Vendégmunkás voltam a közmunkásoknál
A START program téli munkalehetősége a szövés és a kosárfonás lett. Volt nekünk annakidején
egy újításra nyitott polgármesterünk, Szervánszkiné, aki vett a hivatalnak két szövőszéket, melyeken
mi évekig szőttünk az iskolásokkal. Így már azonnal lett egy teljesen szakavatott dolgozónk Odler
Tomi személyében, aki gyerekként is nagyon jól ráérzett a technikára, és persze, semmit nem felejtett! Tehát adva volt a szerkezet, és a rongyok, melyeket már régóta gyűjtögettek. Szívesen mentem
segíteni, és látva a lelkesedésüket, ott is ragadtam. Napi két szőnyeg a termés, de egyelőre eladó
nincs, mert aki sző, megveszi a sajátját… ám ez nem lesz
mindig így − ha megtelnek az otthonok, talán raktáron is
marad.
Mindennek a Balla-ház ad otthont, melynek megvásárlása
telitalálat volt. A falakat Budai Pali és Orgoványi Zoli gyönyörűen kifestették. A veranda berendezve a közmunkások
kulturált étkezésére. A konyha mindenre alkalmas, a spájz
tele-tele az egész nyáron megtermelt csemegékkel, mintha
még Bözsi ügyködne itt. Drága Balla Bözsi, aki annyit
szenvedtél a magánytól, nyugodtan pihenhetsz, a házad
nem lett ebek harmincadjára, hanem sok embernek búvóhelye, ahol értelmes munka folyik.
Spájz a Balla házban
A faluban igen sok elmarasztalás éri a közmunkásokat.
De azt észlelik-e, hogy a fűkaszások még a temetőt is rendben tartják? A kertben emberfej nagyságú káposzták virulnak, karfiol, brokkoli és a téli bimbós kel.
Két mélyhűtő láda dugig van a nyári terméssel. Látják-e, hogy a két híd korlátja Budai Pali és Orgoványi Zoli jóvoltából szintén gyönyörűen zöldell? Ők ketten a műszaki frakció, nem lehet tőlük kérni
semmit, amit ne próbálnának azonnal megoldani, szívesen és szakszerűen. Csak drukkolni tudok az
egész csapatnak, és ezúton kérem a lakótársaimat, hogy akinek otthon kinőtt vagy megunt (esetleg
elrongyolódott) ruhái vannak, juttassa el a Balla-házba, és akkor talán eladó szőnyegünk is lesz!
Eszter néni (fotó: Proksza Ádám)
Erdőkürti értéktár
Mint azt már az előző Kürtölő újságban ismertettük, községünkben megalakult a Települési Értéktár
Bizottság, mely a Magyar Nemzeti Értékek Piramisának első lépcsőfoka már megkezdte tényleges,
törvényi kereteken belül szabályozott munkáját.
Első lépésként Javaslattévő lapok kerültek kiosztásra a civilszervezetek vezetőinek, hogy a tagsággal megbeszélve tegyenek javaslatot arra, melyek azok az értékek itt a településünkön, amelyek arra
érdemesek, hogy bekerüljenek az Értéktárba.
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A Bizottsághoz 3 javaslat érkezett elbírálásra.
1. Prakfalvi Péter geológus által felfedezett, Erdőkürt területén található, Közép-Európában
egyedülálló andezit barlang, az "Andezit /Praki/ barlang".
2. "Erdőkürti népviselet"- mert talán már az utolsó pillanatban vagyunk, hogy összegyűjtsük.
archiváljuk helyi népviseletünket.
3. "Sakk sportág"- mely az 1960-as évek elején kezdődött és az évek során folyamatosan sikeres eredményeket elért szellemi sportág, amely a legjobban jellemzi az erdőkürti sportot.
Ezután a Bizottság összeült és elbírálta a javaslatokat és végül azt a döntést hozta, hogy elfogadja
mind a 3 javaslat helyi értékként történő felvételét.
Az Értéktárunkba bekerülő értékeket bemutató rendezvénnyel egybekötött kiállításon ismertettük meg a lakossággal a közelmúltban, ahol a: természeti környezet kategóriában - Prakfalvi Péter bányafelügyeleti főgeológus, kulturális örökség kategóriában - Nedeliczki Teréz
népművelő, egészséges életmód kategóriában - Boda Károly nyugdíjas pedagógus tartottak előadást.
A beválasztott értékek jellemző tárgyai, darabjai, relikviái a házasságkötő teremben vitrinekbe kerültek elhelyezésre (a fotón a sakk-vitrin látható), és bárki által megtekinthetők.
A megkezdett munka folytatódik, ismételten kérünk mindenkit, támogasson bennünket, tegyenek
javaslatot, hogy semmi ne maradjon ki értékeink közül.
Budai Józsefné a bizottság elnöke (fotó: STY)
Mindent a gyerekekért! (zenebölcsi és babamasszázs-tanfolyam)
Örömmel vettem észre még a nyár folyamán, hogy ebben az évben, sok gyerek született, és fog születni. Minekutána szeptemberben megszületett második lányom, Boróka a 2 éves Panna mellé, a lehető legjobbkor kezdődött egy 5 alkalmas babamasszázs-tanfolyam a művelődési házban. Panna születésekor is kacérkodtam a gondolattal, hogy megtanulom a fortélyait, mert sok pozitív hatásáról olvastam, de túl messze volt minden lehetőség. Most azonban alig 10 percnyi sétára sajátíthattam el a
masszírozás gyakorlatait Baboss Dobsa Natáliától. Nagy előnye a masszírozásnak, amit 1 hónapos
kortól érdemes kezdeni, hogy segít az anyukának összehangolódni a babával. Egy anya ösztönösen
tudja, hogy milyen fontos az ölelés, simogatás, érintés. A masszírozás még egy, tudatosan a belső
szervek működését is segítő kommunikációs eszköz, ami képes békességet, szeretetet közvetíteni. Így
segít kialakítani a kötődést a baba és anyukája között. Igaz, a cikk írásakor még csak 2 alkalmon voltunk túl, de azonnal az esti rutin részévé vált. Ha nyűgös volt Boró, megnyugtatta, ha nagyon aktív
volt, lenyugtatta. Ráadásul segített a hasfájós korszak túlélésében is, erre is vannak külön gyakorlatok.
A masszázstanfolyammal egy héten indult „újra” a
zenebölcsis foglalkozás a faluban Anikó vezetésével. Elég
változatos a korosztály, mivel Borót sem hagyhatom otthon, ezért talán ő a legfiatalabb, de egészen a 2 éves korig
vannak babák, gyerekek a csoportban. Nehéz is lekötni
mindenki figyelmét, főleg a nagyokét, de minden korosztálynak megvannak a dalocskái, mondókái, hangszerei.
Mert mit csinál az ember egy ilyen foglalkozáson ? Népi
dalok, mondókák, játékok segítségével fejlesztjük a mozgáskoordinációt, a beszédkészséget, a szókincset, a memóriát. Ezen kívül a nagyoknak sokat jelent az, hogy más, ha-
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sonló korú gyerekekkel együtt lehetnek, megtanulják, hogyan viselkedjenek társaságban. Mivel én is
tanultam két hangszeren játszani gyerekkoromban, tudom, mennyi haszna van a zenének, zenélésnek.
Bízom benne, hogy a zenebölcsi jó alapot ad majd mind a két lányomnak ahhoz, hogy kedvük legyen
zenélni tanulni. Ami viszont szerintem mindennél fontosabb, hogy ilyenkor minden zavaró tényezőt
kizárva tudunk foglalkozni babáinkkal, gyerekeinkkel, ami valljuk be, nem olyan egyszerű a mai világban −legalábbis a saját életemet alapul véve. Ráadásul van még egy pozitív hozadéka mind a két
foglalkozásnak ránk, anyukákra nézve, mégpedig az, hogy kiszakadunk a mindennapi körforgásból,
és kicsit közösségben lehetünk mi is. Így mondhatom, mind a két lehetőségnek szívből örülök!
Bányainé Dóri (fotó: STY)
Tűzeset
Sokunkat döbbentett meg a hír, amikor október 10-re virradóra Krizsanyík Attila műhelye leégett.
Nagy kár érte a családot – nemcsak az épület, de gépek, anyagok vesztek oda. A falusiak nem csupán
sajnálkoztak, de Virág Jucika és Brinszky Zoltán kezdeményezésére és felhívására gyűjtésbe fogtak
Attila megsegítésére.
2015. november 17-én bontotta fel egy bizottság a Kürti Kis ABC-ben elhelyezett gyűjtő-urnát. A
bizottság tagjai Boda Károly, Brinszky Zoltán, Korbelyné Virág Julianna és Korbely Roland megállapították az urnazáró címkék sértetlenségét, és számba vették a benne található bankjegyeket. 168 ezer
Ft (4 db húsz ezres, 2 db tíz ezres, 5 db öt ezres, 12 db két ezres, 18 db ezres, 1 db ötszázas és 500 Ft
fémpénz) gyűlt össze. Adományokat a Polgármesteri Hivatalban is le lehetett adni, ott 15 ezer Ft (1
db tíz ezres, 1 db öt ezres) lett az összeg, így tehát a kettő együtt 183 ezer Ft. Az urnabontásról jegyzőkönyv készült a jelenlévők aláírásával. Az adomány sorsának felügyeletével Boda Károlyt bízták meg, aki átvette a
pénzt, és részletes kimutatást készít majd, annak felhasználásáról.
Aki nem pénzzel, hanem anyaggal, vagy munkával szerette volna támogatni Attilát, arra is lehetőség nyílt. Társadalmi munkát négyen, építőanyagot egy személy ajánlott fel,
és olyan is akadt, aki szerszámgépet adott a műhely felszereléséhez.
Még további adományokat is lehet tenni, a gyűjtés december második felében záródik le, tehát a támogatás végleAz új alap
ges összege még módosulni fog.
Közben a felajánlott társadalmi munka keretében, az öszszegyűlt pénzből vásárolt anyagokkal elkészült az új műhely alapozása, illetve Attila megrendelte az
előre gyártott felépítményt, amely még ebben az évben a helyére is kerülhet.
A Krizsanyík család ezúton is kifejezi köszönetét, és háláját mindazoknak, akik bármilyen módon is
hozzájárultak az új műhely létrehozásához, hiszen a család ezt saját erejéből sohasem tudta volna
megvalósítani.
Boda Károly (fotó: STY)
Képesek vagyunk rá?
Minden jóérzésű embert szánakozásra indít, ha állami gondozott gyermekekről hall. Kemény dolog
család nélkül, a szülői szeretetet nélkülözve, intézeti körülmények között felnőni. Ezt akadályozták
meg kis falunkban Teréki Katiék, akik három rokon gyermeket fogadtak be otthonukba – annak ellenére, hogy saját gyermeküket is nehéz anyagi körülmények között nevelik. A kislányok otthonra talál-
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tak Erdőkürtön, sokan látjuk rajtuk, hogyan nyitja ki őket a szerető gondoskodás. Van azonban egy
olyan problémájuk, ami véleményem szerint összefogással, segítőkészséggel orvosolható: a gyámügyes szakemberek fürdőszoba kialakítását kérték a családtól. A helyiség rendelkezésre áll, a legnagyobb tételt minden bizonnyal a szennyvíztároló kialakítása jelenti, de a munkadíj sem elenyésző.
Kérem a falu lakosságát és a Kürtölő olvasóit, lehetőségeik szerint támogassák a fürdőszoba kialakítását. Hogyan?
Pénzadományt a helyi ABC-ben lehet elhelyezni.
A tárgyi felajánlást a polgármesteri hivatalban vagy nálam lehet jelezni. (Villanybojler már van.)
Nagy szükség lenne segítő kezekre és szakmunka (kőműves, burkoló, vízvezeték- és villanyszerelő) végzésére is. (Szintén a hivatalban vagy nálam jelezhető.)
Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, mindannyiunkra szükség van. Együtt képesek vagyunk rá!
Kenyeres Anikó
Kézműves finomságok Erdőkürtön
2015 áprilisában egy hirtelen támadt ötlet alapján kicsiny
falunk két lakója egymással összefogva jelentkezett egy sajtkészítő tanfolyamra. A tanfolyamra való várakozás nem telt
el eseménytelenül. Megkezdődött a „tejgazdaság” megalapozása. Új lakók érkeztek Erdőkürtre két és fél tehénke személyében. A fél abban az időben még anyukája hasában pihent,
de azóta szép egészséges bociként látta meg a napvilágot.
A tanfolyam jó hangulatban telt, majd a befejezését követően az ott tanultakat kipróbálva megkezdődött a kézműves
tejtermékek előállítása. A két „Díszpinty” családja teljes támogatását élvezve átvette a hatalmat a konyhában és éjjel nappal tejtermékeket (sajtot, túrót, joghurtot, vajat) készítettek nagy átéléssel. Az elkészült termékek zsűrizése a családban és a közvetlen barátok közösségében történt. A pozitív visszajelzéseken fellelkesülve megfogalmazódott egy gondolat
hogy a nagy felfordulással járó „hisz férfiak a konyhában” tevékenységet egy külön erre a célra épített helyiségben kellene folytatni, megkímélve a családokat a konyhákban uralkodó háborús övezettől.
A gondolatot tett követte és megkezdődött egy „sajtüzem” tervezése, létrehozása. A tervek elkészültét és hatósági jóváhagyását követően megkezdődött az építkezés helybéli vállalkozók és mesteremberek közreműködésével, önzetlen segítségükkel, amiért nagy tisztelet és köszönet illeti őket. Az
építkezés hónapjai alatt folyamatosan zajlott a még fel sem
épült gazdasági épület berendezéseinek beszerzése. Megvásároltunk egy korszerű tejhűtőt, mely elengedhetetlen a
feldolgozásra váró tej biztonságos hűtéséhez. Beszereztünk
egy sajtkádat melynek segítségével automatizálható a tejből történő sajtalvadék előállítása. A sajtkád beállításával
megszűnik a konyhai lábasokban, fazekakban történő tejfeldolgozás. Segítségével egyszerűsödik a sajt előállítása,
könnyebbé válik a joghurt készítése (felmelegítés majd
visszahűtés).
Beszereztünk egy saválló csepegtető asztalt, melyen a
sajtok formába helyezése és csepegtetése, préselése törtéA sajthoz vezető úton az első lépés a tej beolnik majd. Megvásárlásra került egyéb berendezés, tűzhely,
tása (fotó: STY)
vízmelegítő, hűtő, melyek mind elengedhetetlen kellékei a
tej feldolgozásának.
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Időközben elkészült az épület, mely mennyezetig burkolásra került. A közművek bekötését követően elhelyezésre kerültek a beszerzett technikai eszközök. Egy grafikus ismerősünk megtervezte a sajt
és egyéb tejtermékek címkéit, valamit a kicsiny vállalkozás logóját, utalva termékeink összességére
és településünkre is, az „Erdőkürti finomságok” elnevezéssel.
Ahogy az már lenni szokott „evés közben jön meg az étvágy” ötletünk továbbgondolásra került. A
logón elhelyeztük a tehén és kecske mellett a malackát is. Utalva arra, foglalkoznánk mellette idényszerűen füstölt húsáruk előállításával is. A későbbiekben, mivel az infrastruktúra megfelelő, lehetőség
lesz falusi turizmus, falusi vendéglátás keretében csoportok fogadására, csapatépítő tréningek megtartására is. Mindezzel öregbítve településünk hírnevét. Mindezen célok elérése érdekében a tejfeldolgozó helyiség építésével együtt megszületett egy kb. 2-300 kiló hústermék egyidejű füstölésére alkalmas füstölő helyiség is.
A szükséges hatósági, állategészségügyi engedélyek beszerzése után, a kistermelői regisztrációt követően december közepén megkezdjük működésünket a Rákóczi út 13. alatt.
A terméklista kialakítása jelenleg még folyamatban van, de szeretnénk tejtermékek és füstölt húsáruk széles skálájával először helyben, majd a kistermelői szabályoknak megfelelve lakóhelyünk 40
kilométeres körzetében és Budapesten is megjelenni.
Polgár István kisvállalkozó
Adventi idős-látogatások
Az „Együtt Erdőkürtért” Baráti Kör három évvel ezelőtt határozta el, hogy advent időszakában felkeresi, meglátogatja és köszönti azokat az idős embereket, akik már csak nagyon ritkán láthatók a faluban, nem igazán járnak közösségi rendezvényekre, mert egészségi állapotuk, vagy egyéb körülményeik ezt már nem teszik lehetővé.
Mérlegelve a fenti szempontokat összeállítottuk azok körét, akiket látogatni szeretnénk, ez mintegy
harminc személyt jelent. A kör tagjai két fős csoportokba rendeződve osztják el maguk között az időseket. A látogatáshoz – egyszer az óvodások, máskor Budainé Számpor Terka jóvoltából - mindig készül valami apró,
jelképes ajándék, amivel azután, leginkább előzetes bejelentés nélkül meglepjük a választottakat (persze ahol az indokolt, időpontot egyeztetünk). A látogatást azért nem jelezzük előre, hogy ne készüljön valamiféle fogadás részünkre, hiszen a látogatás célja egy kötetlen, jó ízű elbeszélgetés.
Itt van például Budai Annus néni. Fáj a lába, rá nehézkedni nem tud, négy éve járókeretre van utalva, ki sem tud
menni a házból. Gyermekei főtt étellel hetente kétszer is
ellátják, a kaput a Proksza szomszédék nyitják és zárják
Látogatóban Annus néninél
naponta, a postát Bettina intézi, a napi kenyérről, kifliről
Haviár Doki gondoskodik. Ő magát viszont, csak a folyosó végéig engedi a járókeret. Csoda hát,
hogy örül a látogatásunknak? A fél órára tervezett látogatási idő bizony egy - másfél órára nyúlik, és
azzal búcsúzik, hogy gyakrabban is mehetnénk.
Az első évben, amikor kezdtük ezt a tevékenységet, bizony furcsán néztek ránk, de azóta már nem
kell magyarázkodni, készséggel beinvitálnak. Egy fél óra közösségi élet nekik is jár.
Grósz Mártonné vezető (fotó: STY)
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Sport
A 2015/16-os bajnokság őszi szezonja november 8-án befejeződött, a tabella állása:

Karácsonyi sportdélután
Folytatjuk azt a közkedvelt hagyományt, amely évek óta sok sportszerető gyermeket és felnőttet
egyaránt vonz: 2015. december 29-én kedden, 13 órai kezdettel sakk és asztalitenisz versenyt hirdetünk a Művelődési ház nagytermébe. Felnőtt és ifjúsági kategóriában mérhetik össze tudásukat a versenyzők, a rendezők pedig mindenkit szeretettel várnak teával és zsíros kenyérrel!
Anyakönyvi hírek
Gyermekük született:
Bányai Boróka 2015.09.19. (Bányai Kálmán és Sárdi Dorottya lánya)
Házasságot kötöttek:
Pazsiczki Imre és Melcher Annamária 2015.09.21.
50. házassági évforduló megerősítő szertartás:
Orgoványi János és Orgoványi Jánosné sz. Számpor Mária 2015.11.04.
Elhaláloztak:
Riedl Istvánné (Gugó Ilona) 1940.02.11.-2015.11.08.
Nagy Imre
1930.09.13.-2015.12.05.

Ady Endre:
Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni ...

Boldog
Karácsonyi
Ünnepeket
Kívánunk!
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