
      2016. I. szám (március 22.) 

Húsvét 
 

Lk 24, 13-35 Szomorú emmausi út után örömteljes jeruzsálemi út 

 

     Mindnyájan az emmausi úton indulunk. Akadályozott látással gyalogolunk, holott Isten szereteté-

nek számtalan jele már régen velünk van. A tanítványok Jézus elvesztése fölött nem tudnak napirend-

re térni. Kiáltó hiánya depresszióssá, feszültté, ingerültté teszi őket. A mi Isten-hiányunk hasonló lelki 

állapotot idéz elő. Talán megfogalmazni sem tudjuk szavakban, de azt érzékeljük, hogy valami na-

gyon nincs rendben, valami nagyon nincs a helyén. Petőfi juhásza elkeseredésében nagyot ütött botjá-

val a szamár fejére, mi pedig tehetetlenségünkben egymásba marunk, folyamatosan kompenzálunk, 

esetleg homokba dugjuk a fejünket. Hogy nem túl vidám a tör-

ténetünk, jól mutatják körülöttünk a romok: a széteső közössé-

gek, az alkalmazkodás, áldozatvállalás egyre alacsonyabb szint-

re kerülése, az örömszerző pótszerek (alkohol, drog, testiség) 

minden eddigi méretet maghaladó szintje. Megmutatják a való-

di lelki állapotot.  Az eredmény jól látható. Ezek a szomorú, 

entrópikus folyamatok vajon hol érnek véget?  

     A dekadencia, a hanyatlás folyamatai megtapasztalhatók tár-

sadalmi szinten is. Minden kor emberét foglyul ejti a Sátán kü-

lönös hatalma, amely a korszellem által, a tematizált beszéd ál-

tal, a „politikailag korrekt” öncenzúra által, a fősodrú tömegíz-

lés kényelmes elfogadása által rabságban tart.  

     Jézus a tanítványok szívén ma sem azzal kezdi a munkát, 

hogy leleplezi magát, direktben felfedi kilétét, hanem nyugod-

tan és nagy szeretettel kezdi az igazság beszédét átönteni a ta-

nítvány szívébe. És a szív elkezd hevülni. Jézus eljövetelével 

belekerült a világba valami, sőt inkább Valaki, aki már puszta 

személyével, beszédével emelte és emeli feljebb és feljebb azo-

kat, akiknek elege van az eddigiekből. Emeli ma is azokat, akik 

az egyetlen életüket, az egyetlen lehetőséget nem herdálják el, 

nem akarják elrontani. Ha a Naplemente közeledik, ez egyre 

sürgetőbbé válik. „Uram, kihez mehetnénk? Már mindent ki-

próbáltunk, mindent láttunk, már másra nem szeretnénk az életünket pazarolni. Valódi életet szeret-

nénk és nem valami ahhoz hasonlót.” 

     Örömüzenet a mai embernek: van egy olyan lehetősége az életednek, ahol nem a halál felé tartó 

folyamatok uralkodnak, hanem az élet felé tartók. A XVI. Benedek által találóan megfogalmazott, 

„halál-kultúra” útján haladó világ csak akkor tud kijutni ebből az állapotból, ha találkozik az Élővel és 

benne az Élettel. Az emmausi tanítványok örök példái lesznek a halálúton haladó mai tanítványoknak 

is a remény újra megélésére. De az ujjongó, Jeruzsálembe visszafutó tanítványok szintén örök példái a 

visszavonhatatlan felismerésnek: Jézus él!  

Mekis Ádám 

Lajta Gábor: Emmausi vacsora

(Oltárkép - Dombóvári Evangélikus  

Egyházközség ) 

 

"Amikor az asztalhoz ültek, 

kezébe vette a kenyeret, megál-

dotta, megtörte s odanyújtotta 

nekik.  Ekkor megnyílt a sze-

mük s felismerték. De eltűnt a 

szemük elől. „ (Lk 30, 31) 
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Húsvéthoz kapcsolódó jelképek a néphagyományban 

 

     A kereszténység alapjain fejlődő kultúrákban a húsvét Jézus Krisztus feltámadásának, az új és 

örök életnek az ünnepe. Az északi féltekén ez szerencsésen egybeesik a természet újjászületésének 

idejével, így a húsvéti szokások szimbólumainak nagy részében szinte szétválaszthatatlanul egybefo-

nódtak a keresztény és a természeti elemek. 

     Leggyakrabban talán a húsvéti nyulat emlegetjük, noha talán annak van a legkevesebb köze 

a húsvéthoz. Egy szóláshasonlatunk azonban („szaporodnak, mint a nyulak”) őrzi az emberi 

tapasztalatot, mely alapján a nyulakra mint az élet továbbadóira tekinthetünk. 

     A bárány egyértelműen vallási jelkép. Az ószövetségi választott nép báránnyal próbálta ki-

engesztelni Istenét az elkövetett bűnökért (innen ered a bűnbak elnevezés is), bárányt fogyasz-

tott az Egyiptomból való kivonulás éjszakáján, annak vérével kenték meg az ajtófélfákat, hogy 

a halál angyala ne ártson az elsőszülötteknek (ez volt az egyiptomiakat sújtó tizedik csapás, 

aminek hatására végül a fáraó elengedte a zsidó népet). Jézus Krisztus saját életét adta bűnein-

kért – mint tökéletes áldozati bárány –, megváltva népét az örök haláltól. Feltámadásával az 

örök életet szerezte meg nekünk. 

     A tojás kultúrától és vallástól függetlenül (is) az élet szimbóluma. Nemcsak a természet 

megújulására emlékeztet, hanem az új életre is, mely Krisztus áldozatából fakad. S hogy a lo-

csolkodók miért éppen piros tojást kérnek? Mert a Megváltó vére pirosra festette. 

     Aki virágokat gondoz, annak nem kell magyarázni, mit jelent a növények számára a víz. A 

legények is gondosan megöntözték „virágaikat”, akik sikoltozva menekültek a jéghideg kútvíz-

zel teli vödrök elől. A locsolkodás ötlete minden bizonnyal a katolikus liturgiában ma is meglé-

vő húsvétéjszakai keresztelésből ered, mely megtisztítja a megkereszteltet minden bűnétől, és új 

életet ajándékoz számára. A népi hitvilág termékenységvarázsló erőt tulajdonított a locsolko-

dásnak. 

Kívánom, hogy a szimbólumaink által kifejezett új életben mindannyiunknak része legyen! 

 

Kenyeres Anikó 

Húsvéti ünnepkör megélése Erdőkürtön, régen 

 

     Mint tudjuk, farsanggal befejeződött a vigadozás és a színes ruha hordása. Böjtben tiszta feketében 

jártunk ünnepnap, hétköznap. A fejkendő is fekete alapon fekete mintás volt. Böjtben a krumpli fel-

használásával egyszerű ételeket főztünk: ganca, sztrapacska, derelye, esetleg puffancs. Levesként 

többnyire zöldségleveseket, úgymint bablevest, lencselevest, valamint főzelékeket készítettünk olyan 

nyersanyagokból, amit megtermeltünk. 

     Húsvét előtt két héttel minden háznál tavaszi nagytakarítást végeztek. Az asszonyok meszeltek, a 

férfiak a porta körül tettek rendet. Mi, akkori fiatalok mázoltuk a folyosót, a fal tövébe piros csíkot 

húztunk. A lányos anyák kimosták a fehér szoknyákat, keményítették, majd apróra ráncolták. Ezt 

minden évben megcsinálták. Nagyhéten már sehol nem volt ruha kiteregetve. Ez szigorú szabály volt. 

     Virágvasárnap passióolvasás volt a templomban, ami nagypénteken folytatódott, ekkor már meg-

engedett volt a pici mintás öltözék. Nagycsütörtökön úrvacsoraosztás volt. Nagypénteken házilag 

gyúrtuk a tésztát, több levelet is. A felét meghagytuk üresen, a másik felét mákosan, diósan ettük. A 

tészta vizét bepirítottuk piros paprikával, ez volt a leves, vagy zöldséglevesbe grízt pergettünk. Este 

tiszta feketében mentünk a passióolvasásra, ahol a lelkész felolvasta Jézus Krisztus szenvedésének és 

halálának történetét. 

     Nagyszombaton minden háznál nagy volt a sürgés-forgás. Ezen a napon mindent el kellett készíte-

ni, mert nagy ünnepen nem volt illő főzni. Akkor főztük meg a sonkát, tojást, kolbászt, kocsonyát, 

húslevest, káposztát apróra vágott füstölt hússal. Sütemények helyett fonott kalácsot, túróslepényt 

esetleg szalagóriás barátfülét sütöttünk. 
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     Húsvét első napján kék, zöld vagy lila ruhában mentünk a templomba, kinek milyen volt. Ehhez 

fehér harisnya és kétcsatos spanglis cipő járt. Csak úgy özönlött a nép a templomba délelőtt és dél-

után egyaránt. Húsvéthétfő reggel jöttek a locsolkodók vödrökkel, bögrékkel, nem kölnivízzel. Han-

gos volt a falu a lányok visítozásától. Ez csak addig tartott, míg meg nem kondult a harang, mert ak-

kor mindenki, kicsik-nagyok templomba mentünk. Így emlékszem a régi szép időkre. 

 

Bagyin Jánosné 

ÖNKORMÁNYZATI, FALUSI HÍREK 
 

Melyiket a három közül? 

 

     Félreértés ne essék, nem egy új kvízműsornak kívánok reklámot csinálni, vagy egy régi mesét fel-

eleveníteni. Csupán eljátszottam a gondolattal, hogy mi lenne, ha Erdőkürt apraját-nagyját megkér-

dezném afelől, hogy melyik nemzeti ünnepünket tekinti a legfontosabbnak, legszebbnek, a szívéhez 

legközelebb állónak. A válasz egyértelmű: március 15-ét. (Persze a jó közvélemény-kutatás alapfel-

tétele a jó kérdésfeltevés). Valószínűleg augusztus 20. lenne a második, és október 23. messze a har-

madik. Az ünnepek támogatottsága elsősorban azon mérhető le, hogy hányan vesznek részt az ünnep-

ségeken: míg például március 15-én szinte meg sem lehet mozdulni a nagyteremben, addig október 

23-án többnyire csak az ünnepi műsorban szereplő gyerekek és hozzátartozóik jelennek meg. 

     De mitől ilyen „trendi” március 15-e? Néhány megoldási javaslat − nem fontossági sorrendben: 

a.) minden korosztályt megérint, óvodásoktól a nyugdíjasokig 

b.) van egy jól látható (és kitűzhető) jelképe: a kokárda 

c.) mindenki által jól ismert dalok és énekek kapcsolódnak hozzá 

d.) időben optimálisan van távol tőlünk: Szent István túl messze van, 1956 túl közel 

     Bizonyára mindenki tudná folytatni a felsorolást, hogy miért szereti március 15-ét. A kérdés sok-

kal inkább az, hogy miért szereti kevésbé a többit. Másik két ünnepünk ugyanúgy magyarságtudatunk 

része, ráadásul a legkevésbé népszerű október 23-a meglepően sok párhuzamot mutat az 1848/49-es 

eseményekkel.  

     Mindenesetre valószínűleg akkor járunk el a leghelyesebben, ha − ahogy a jó szülő egyformán 

szereti különböző gyermekeit – mi is egyformán szeretjük nemzeti ünnepeinket. Ne március 15-ét 

szeressük kevésbé, hanem a többit jobban! 

Havjár Zoltán 

Fotók: húsvéti tojásfestés vöröshagyma 

héjjal (STY felvételei) 
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Értéktári hírek 

 

    A helyi Értéktár Bizottság 2016. január 18-án ismét ülésezett, melyen a beérkező javaslatok elbírá-

lása után kijelölésre kerültek azok a számunkra értékeket képviselő dolgok, melyeket az elkövetke-

zendő időszakban fogunk úgymond feltérképezni, összegyűjteni, a hozzájuk tartozó tárgyi és egyéb 

anyagokat rendszerbe foglalni, megörökíteni.  

     A három kijelölt értékünk a következő: 

1.)  A Kürtölő újság 20 éve 

2.) Az általános iskola múltja és jelene 

3.) Hagyományaink: karácsonyi ünnepköri szokásaink 

     Kérjük a kedves lakosságot, hogy akinek van a birtokában ezekkel kapcsolatos bármilyen jellegű 

anyaga (pl. fénykép, írásos feljegyzés, egyéb tárgyi dokumentum), vagy tudna mesélni emlékeiről, 

kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert minden apró részlet fontos a hitelesség érdekében. 

     Előre is köszönjük segítségüket ! 

Budai Józsefné - elnök 

30 éves az erdőkürti Művelődési Kör 

 

     1986 dec. 7-én alakult meg az erdőkürti Hazafias Népfront Művelődési Kör 18 taggal. Az alakuló 

ülésen 5 fő vezetőséget választott a tagság, és Működési szabályzatot hagyott jóvá. Budai József el-

nök, Boda Károly alelnök és Máté Ágnes titkár, akinek elhalálozása miatt ezúton is megköszönjük 3 

évtizedes lelkes tevékenységét. Fájó köszönet emlékének!  

     Főbb céljai a szabályok szerint: közösségformálás, kulturális igények kielégítése, hagyományok 

ápolása. Számtalan nyert pályázatból tudtuk működtetni a civil szervezetet. Az első időszakból ki-

emelendő a Röpülj Páva Kör tevékenysége. A Páva Kör sok versenyen szerepelt, ezek közül az egyik 

emlékezetes, Baján a IV. Dunamenti Folklórfesztivál, ahol a magyarországi szlovák nemzetiséget 

képviseltük.  Ismeretterjesztő faluszemináriumot, népfőiskolai kurzusokat indítottunk neves, országos 

hírű előadók és a gödöllői egyetem tanárainak közreműködésével. Számos tanulmányi kirándulást 

szerveztünk, például Ausztriába, Burgenlandba, ahol egy biogazdálkodást néztünk meg. Két alkalom-

mal eljutottunk Erdélybe, tartalmas kiránduláson vettünk részt, és itt alakult meg újból a Páva Kör, 

amit a mai napig próbálunk életben tartani. A bánki nyár rendezvényein is képviseltette magát a szer-

vezetünk hosszú éveken keresztül. Nagyon szép tevékenységünknek tekintjük a hosszú éveken ke-

resztül a szervezésünkben működő „Honismereti táborokat”, ahol voltak olyan évek, hogy 100 gyer-

mek vett részt a táborban.  

     A szervezet ma is működik 40-50 taggal. A hosszú évek alatt, egy nagyon összetartó közösséggé 

fejlődött. A falu kulturális rendezvényein közreműködésére mindig számítani lehetett. Az elkövetke-

zendő időkben is hagyományainknak megfelelően kívánunk működni.  

     A Művelődési Kör megújulására a törvényességnek eleget téve a közeljövőben kerül sor. A meg-

újítás remélhetőleg még szebb eredményre fogja serkenteni a tagságot. Értékes kulturális színfoltja 

kívánunk lenni az erdőkürti faluközösségnek. Ehhez kérjük a lakosság hathatós segítségét! 

Budai József - elnök 

     Egy dokumentum késői beküldése miatt sajnálatos módon a Művelődési Kör 2016. évben nem jo-

gosult az SZJA 1%-ok gyűjtésére. A felajánlásokat, hogy ne vesszenek el, hanem a településen ma-

radjanak, az alábbi egyesületek valamelyikének szíveskedjenek megtenni. Köszönjük eddigi támoga-

tásukat! 

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

Erdőkürti Polgárőrség, adószáma:18215175-1-12 

Erdőkürti Sportkör, adószáma: 19929156-1-12 
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Segítség a gyász feldolgozásában 

        Lung Andrea tanácsadó pszichológus látogat el hozzánk 2016. április 

6-án, kedden. Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket egy beszélgetéssel 

egybekötött előadásra (a pontos időpontról később adunk tájékoztatást)! 

        Részlet a Néha búcsúzni kell című cikkéből: „Elbúcsúzni soha sem 

könnyű. Végső búcsút venni a szeretteinktől talán a legnagyobb kihívás az 

életben. Mert nincsenek szavak, nem találjuk őket, mert menekülnénk a 

helyzet visszavonhatatlansága és a saját halandóságunk gondolata elől. 

Mégis, néha sajnos szembekerülünk az élet veszteségeivel.” 

Orgoványi Helga 

 

Rendezvénynaptár - 2016 

Időpont Esemény Helyszín Szervező(k) 

Február 6. szombat  Farsang Művelődési ház  Iskola 

Március 15. kedd  Nemzeti ünnep Művelődési ház   Önk., iskola, óvoda 

Március 24. csütörtök  Húsvétváró kézműves  

foglalkozás 

Művelődési ház  Önk., Műv. Kör, 

Könyvtár 

Április második fele Lélekgondolat, előadás Művelődési ház   

Május 1. vasárnap Anyák napja Művelődési ház Óvoda, Önk. 

Május 7. szombat Családi nap Művelődési ház Önk. 

Június 5. vasárnap Gála Művelődési ház Iskola 

Június 18. szombat  Ballagás Általános iskola Iskola 

Július 1-3. Kürtök találkozója Csallóközkürt   

Július 11-15. Nyári tábor Művelődési ház és kör-

nyéke 

 Önk. 

Augusztus 13. szombat Falunap Művelődési ház és kör-

nyéke 

Önk. 

Augusztus 20. szombat Állami ünnep Emlékmű-park Önk. 

Augusztus 27. szombat Egy úton zarándoklat     

Szept. 24. szombat Szent Mihály nap Művelődési ház Önk. 

Október 21. péntek Nemzeti ünnep (Okt.23.) Művelődési ház Iskola 

November 27. vasárnap Nyugdíjasnap Művelődési ház Önk. 

December 10. szombat Karácsonyi vásár Művelődési ház   

December 4., 18. Filmvetítés Művelődési ház   

December 28. szerda Sportnap Művelődési ház Sportkör 

Tervezet! A programok és az időpontok változhatnak! 

 

Köszönetnyilvánítás 

     Az Önkormányzat köszönetet mond a Téglaház 9. számú házba költözött fiatal párnak, Czene Dá-

nielnek, és párjának, Urbán Eszternek, akik a nagyszülői hagyatékból (nagyszülők: Ocskai Pál és 

Szvetlik Erzsébet) több zsáknyi ruhát adományoztak a leendő Falumúzeum számára.  Köszönjük! 
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ZÖLDOLDAL 
 

  SPÓROLNI szeretne? 

   Szeretné EGYSZERŰBBEN elvégezni a mindennapi teendőit? 

    Érdekli a KÖRNYEZETE, családja EGÉSZSÉGE? 

Olvassa el a Kürtölő új rovatát a ZÖLDOLDALon! 
 

Az ecet 
 

     Az Kürtölő új rovata minden számban próbál egy kis segítséget adni a környezetbarát háztartás 

vezetéséhez. El lehet felejteni a drága és iszonyatosan ártalmas vegyszereket.  Két pici gyerekem van, 

ráadásul tejjel foglalkozom, ami köztudottan magas fokú higiéniát követel. Amellett, hogy tisztán 

szeretném tartani a környezetem, nemcsak a káros baktériumoktól, vírusoktól, gombáktól kívánom 

megvédeni a családom, hanem a vegyszerek méreganyagaitól is.  

     Elsőnek talán a leggyakoribb, minden háztartásban előforduló folyadékról, az ecetről írok. A leg-

gyakrabban előforduló ecetet, vagy ecetsavat szintetikus úton állítják elő. Ennél sokkal természete-

sebb a biológiai úton előállított ecet, ami a gyümölcsök vagy más cukortartalmú növények természe-

tes alkoholos-ecetes erjedési folyamatának köszönhető. Házilag is előállítható, rengeteg jó tulajdonsá-

ga van, amiről majd a következő számban írok. Takarításra mind a kettő kiváló. Én spriccelős flakon-

ban tartom, nagyon praktikus. Legtöbbször üvegfelületek zsírtalanítására használom − tükör, sütőajtó 

takarításánál. Ablakot csak úgy mosok, hogy 1 liter langyos vízbe teszek körülbelül 20 ml ecetet, egy 

szivacsos ronggyal lemosom az ablakokat, aztán papírtörlővel szárazra törlöm. Ha csak az üveget 

akarom gyorsan megtisztítani, akkor a spricnis flakonból hígítatlanul fújom az üvegre, és törlöm pa-

pírtörlővel. Tökéletes. És milyen olcsó! 

     Hozzá kell tennem, a nagyon zsíros dolgoknál, mint a tűzhely, sütőajtó, nem elég az ecet ereje. Ott 

mosogatószert szoktam használni. Szivaccsal alaposan áttörlöm, azután jöhet az ecet. Ilyenkor is a 

spricnis flakont használom, nem hígítom. Ráfújom a felületre, aztán letörlöm papírtörlővel. Ha nem 

akarok mosogatószert használni, akkor egyszerűen nem hagyom nagyon elkoszolódni a tűzhelyet. De 

mást sem. 

     Ez az alapja a vegyszermentes háztartásnak, ugyanis a házi szerek nem minden esetben olyan erő-

sek, mint a boltban kapható vegyi anyagok, azonban nem károsak a természetre, sem a családom szer-

vezetére. Itt megjegyzem, az ecet maró hatását is tiszteletben kell tartani, mert igen csak marja a nyál-

kahártyánkat, ha belélegezzük. Érdemes pici huzatot csinálni takarítás közben.   

     Az ecet fertőtlenítő hatású is, de erre a célra én mást használok, erről azonban majd később írok. 

Még egy apró megjegyzés a végére: a felületek szárazra törléséhez többféle újságpapírt is kipróbál-

tam, azonban csak egyféle vált be: ami nem színes, nem fényes és elég puha, illetve vékony. Ilyen 

újságot azonban nagyon ritkán kapok vagy veszek, ezért használom legtöbbször a papírtörlőt. 

Bányainé Dóri 

Üdvözlet a hegyekből  

 

     Gyanítom, hogy valamennyien szeretünk nyaralni. Vagy telelni. A 

legszebb az, amikor mindezt munka közben tehetjük. Elképzelhetet-

lennek tűnhet, ha azzal foglalkozik az ember, amiért nem rajong. Ma-

gam is azt gondoltam néhány hónapja, hogy Én meg a Vendéglátás – 

örök szakadék tátong köztünk, mint nagyszüleim és a világháló közt. 

Annyi különbséggel, hogy ez utóbbi valószínűleg áthidalhatatlan, 

míg a Vendéglátás és Én, közelebb már nem is kerülhetnénk. Ugyan-

is elkezdtem dolgozni benne, érte, és rájöttem, mennyire szerethető 

elfoglaltság lehet például a mosogatás. Vagy  salátakészítéssel, desz- 
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szerttálalással, esetleg szobatakarítással besegíteni egy csodálatos család életébe. Nos, számomra 

ilyen az, amikor a jó keveredik a hasznossal. Mindezt egy minden szempontból lenyűgöző helyen él-

hetem át legkedvesebb barátnőmmel, Anettel.  Ő a felszolgálásban élheti ki magát, kedvességét, krea-

tivitását. Sőt, ingyenes nyelvkurzusként munka után / kora reggel munka előtt más vendégházakban, 

hegyi Hüttékben (jó kis reggeli túrát követően) beszélgethetünk kedves osztrák emberekkel. Szállás, 

ellátás biztosított, egyik kedves főnökünk a főszakács, gondoskodik a jó ételről. Nem riadnak meg a 

munkától, legkedvesebb példám erre az Öregfőnök (a legnagyobb tisztelettel Öreg, Chefnek nevez-

zük) már több évtizede Ő a hivatalos szemétválogató. Fincsi elfoglaltság!  

     Még nem említettem, Tirolban vagyunk egy kis faluban, Pertisauban, egy család vendégházában. 

Nem nagy, pont akkora, ami lehetővé teszi, hogy melegség és családias jelleg uralhassa. Nem is a mé-

rete teszi azzá, mindinkább az emberek, akik minden nap mosolyokat szórnak mindenfelé. Ijesztő ele-

inte, már-már sértő ez a közvetlenség, de időközben megmagyarázhatatlan igényünk támadt rá, és ez 

a kötés csak nem akar engedni. Mintha csak Erdőkürtön járnánk, mindenki észreveszi a másikat, nem 

fordítják el fejüket, amikor egy másik, mozgó „objektum” közeledik az utcán, legalább egy rövid kö-

szönés mindenkit megillet – ismerőst ismeretlent egyaránt. Nem szaporítom a szót, ha külföldi mun-

kavállalásról szeretnénk anekdotákat hallani, ne az internetet hívjuk segítségül, mert rémisztő hírek-

kel tud lebeszélni róla egy perc alatt. S ha már külföld, akár munka, akár nyaralás (vagy telelés) an-

nak, aki télen szeretne havas „mézeskalácsházak” és atyai védelmet nyújtó hegyek közt sétálni egy 

hosszú munkanap után, és imádja, ha egy dermesztő, csípős túra után betérhet egy élettel teli és meg-

hitt szeretettel fűtött vendégházba, a legjobb helyen jár, ha nyugatnak veszi az irányt.  De ez csak az, 

ami nekem Tirolt első körben eszembe juttatja.  

     Szóval Lányok, tessék segíteni Anyának a konyhában, mert nem csak a lelkiismereteteknek tesz 

jót, hanem valódi szórakozást is jelenthet, s a megszerzett ügyességet még kamatoztatni is lehet.  

Tirol, Pertisau, 2015.12.10. - Dudok Edit 

Ági óvó néni                                                                                                                                 (STY) 

     Eltávozott. Az utolsó út virágai még csak alig hervadtak el. 

     1976-ban kezdte tanulmányait a Kecskeméti Felsőfokú Óvónőképzőben (ma 

Kecskeméti Főiskola), de már az első évfolyam elvégzése után szükség volt 

munkájára az éppen 76-ban alakult óvodában, ezért 1977 augusztusában munká-

ba állt. Tanulmányait munka mellett folytatta, és gyakorlatilag megszakítás nél-

kül (a 2,5 év GYES-t nem számolva), 38 éven keresztül az óvoda vezetője volt.  

A nevelői szakmát így közvetlenül az életben tanulta, az iskolának az oklevélre 

csak a „pecsétet„ kellett rátennie. 38 év - nagy idő, viszont az ő munkásságát egy 

jóval kisebb, de sokkal kifejezőbb, szép magyar szóval lehet leírni: közel két emberöltő. Nem is tud-

juk pontosan, mennyi egy emberöltő, mégis ez a jó mérce, hiszen az első óvodásai gyermekeinek is 

ő volt az óvó nénije, mi több, már azok is huszonévesek. Igen, korosztályokat öltött össze. 

     Keze alatt (ide értendők a munkatársak is) a gyerekek valóban megtanulták azt, amit egy óvodás 

megtanulhatott. A kicsik állandó közszereplőkké váltak. Színpadon voltak a falunapokon, felvidítot-

ták a nyugdíjasokat, mindig kivették részüket nemzeti ünnepeink kulturális műsoraiból, és ők kö-

szöntötték az édesanyákat. Öröm volt látni a sok apróságot népviseletben, szépen felöltözve. 

     Ági óvó néni nem csupán óvó néni volt, de igazi közösségi ember is. Tagja volt valamennyi falu-

ban működő civil szervezetnek, a Faluvédő Egyesületnek pénztárosa is. Örökös jegyzőkönyvvezető 

volt minden közgyűlésen, az elsőként 86-ban alakult Művelődési Kör jegyzőkönyvét már ő írta alá. 

Megalakulása óta tagja volt az Evangélikus Énekkarnak. Hangját az énekkari CD-k őrzik. A rend-

szerváltás óta a választási bizottság elnöke volt. 

     Fiatalon és alattomosan támadta meg a betegség. Támogatták, bátorították, lelkesítették, naponta 

vele voltak családtagjai, a közeli és távoli szomszédok, rokonok, barátok, mégis elveszítettük. 

     Húsvét van, a feltámadás ünnepe. Kulcsoljuk össze kezeinket, és imádkozzunk! Kérjük a Min-

denható igazságos ítéletét azokért is, akik vele együtt a következő oldalon lettek felsorolva! 
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Alapította: Vadovics János 1992. január 
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ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Gyermek született: 

Záma Gábor Levente  2016.01.30. (Záma Miklós és Teréki Bianka fia) 

Elhaláloztak: 

Jantos János  1974.05.29. - 2016.01.30. 

Kapuszta Pál  1928.02.26. - 2016.02.04. 

Czeba Mihály  1960.12.19. - 2016.02.18. 

Máthé Ágnes  1958.04.29. - 2016.02.26. 

Harcos István 1925.12.07. - 2016.03.14. 

SPORT 
 

Sorsolás megyei III. osztály felnőtt, nyugat - 2015/2016. tavasz 
 

12. forduló 

2016.03.27 vasárnap   15:00   (1 127 783)   ERDŐKÜRT SK - LEGÉNDI SE 

13. forduló 

2016.04.03 vasárnap   16:30   (1 127 786)   KESZEGI SE - ERDŐKÜRT SK 

14. forduló 

2016.04.10 vasárnap   16:30   (1 127 792)   ERDŐKÜRT SK - NÓGRÁD SE 

15. forduló 

2016.04.17 vasárnap   16:30   (1 127 799)   FELSŐPETÉNY SE - ERDŐKÜRT SK 

16. forduló 

2016.04.24 vasárnap   16:30   (1 127 808)   ERDŐKÜRT SK – E.DENGELEG FE 

17. forduló 

2016.05.01 vasárnap   17:00   (1 127 815)   KÁLLÓ FC - ERDŐKÜRT SK 

18. forduló 

2016.05.08 vasárnap   17:00   (1 127 821)   ERDŐKÜRT SK - ŐSAGÁRD LK 

19. forduló 

2016.05.15 vasárnap   17:00   (1 127 823)   SZENDEHELY FC II - ERDŐKÜRT SK 

20. forduló 

2016.05.22 vasárnap   17:00   (1 127 833)   ERDŐKÜRT SK - VANYARC KSE 

21. forduló 

2016.05.29 vasárnap   17:00   (1 127 839)   TOLMÁCS SE - ERDŐKÜRT SK 

22. forduló 

2016.06.05 vasárnap   17:00   (1 127 845)   KSE BECSKE - ERDŐKÜRT SK 

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden olvasónknak! 


