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Egy ölelés 
 

     Sokan várnak egy ölelésre. A kisgyermek, aki napjában sokszor odabújik az anyjához, az óvó néni-

hez, a tanító nénihez, hogy a biztonságot, békét jelentő mozdulatot átélhesse. A fiatal pár, akik ezzel 

jelzik egymásnak, hogy számomra te vagy a legfontosabb. De olyanok is várják titkon, akik már rég 

nem élték át a szeretetnek ezt a kézzel fogható formáját: egymástól távol került, vagy elhidegült há-

zastársak, rokonok, barátok. Advent és karácsony ünnepe ideje az egymás keze megkeresésének, az 

egymás lelki befogadásának, az ölelésnek. Az ölelésnek, ami a legbiztosabb jelzése az összetartozás-

nak, a szövetségnek, a békének, a szeretetnek. De hogy állunk ezzel, évszázadok óta együtt vándorló 

felekezetek: katolikusok, evangélikusok és még sokan mások? 

     Azt, hogy különböző keresztyén felekezetek vannak, nem mi hoztuk létre, hanem a keresztyénség 

kétezer éves történelmében alakult így. Mi megörököltük ezt a helyzetet és vele együtt sok-sok előíté-

letet is. Könyvtárnyi könyv számol be a hitvitáknak egészen a véres háborúkig történő elfajulásáról. 

Jézus 2016 ádventjén is érkezik. Mihozzánk érkezik. Mit vár tőlünk, hogyan várjuk őt? A távolból 

megérkező édesapa tud-e teljes szívvel örülni az elébe futó három-négy gyermekének, ha észreveszi, 

hogy azok nem szólnak egymáshoz, nem szeretik 

egymást? Azt várja, hogy egymást átölelő testvé-

rek legyenek az őt váró gyermekei. Az ellentéte-

ket megörököltük, de nem feladatunk ezeket to-

vább örökíteni. Ellenkezőleg, a mi nemzedékünk 

egymás kezének, tekintetének megtalálását, egy-

más átölelését kapta küldetésként. Október 31-én 

a Reformáció ünnepén, Svédországban, a lundi 

székesegyházban tartott közös imádság során Fe-

renc pápa nem a szokásos kéznyújtással, hanem 

testvéri öleléssel köszöntötte a Lutheránus Világ-

szövetség elnökét és titkárát. Ötszáz éve vártunk 

a kiengesztelődésnek erre a gesztusára. Remény-

kedjünk, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor 

lutheránus és katolikus keresztények az Úr közös 

asztalához járulhatnak szentáldozáshoz, vagyis 

úrvacsora vételéhez. Talán a reformáció éve jó alkalom lesz, hogy újabb lépéseket tegyünk egymás 

felé. 

     Jézus az Atya öleléséről legszebben a „Tékozló fiú” példázatában beszél. „Mikor meglátta fiát, elé-

be futott, és megölelte őt.” Így öleli át a nyomorult, bűnbe esett embert ma is. Karácsonykor azt ünne-

peljük, hogy az Isten testté lett Jézus személyében. Az Atya ölelése is testté lett Jézusnak a Golgotán 

kifeszített két karjában. Az Atya ott és akkor azzal a két kifeszített karral ölelt át téged is, engem is, az 

egész világot. 

Mekis Ádám lelkész 

 

A pápa és a Lutheránus Világszövetség elnöke Lundban 

2016. október 31-én 

(fotó: internet) 
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Évértékelő 
 

     Év vége felé az ember számadást készít, mit végzett el, és mit mulasztott el. Mint minden év tele-

pülésünk életében, a 2016-os esztendő is mozgalmas napokkal, hetekkel, hónapokkal telt. Szeretném 

néhány mondatban összefoglalni az idei év eseményeit. 

     Év elején kiírásra kerültek a terület- és településfejlesztési operatív programhoz kapcsolódó felhí-

vások, melyek közül két pályázatot nyújtott be képviselő-testületünk. Az egyikben „Orvosi rendelő 

felújítása Erdőkürtön”címmel nyújtottunk be kérelmet. Nyertes elbírálás esetén felújításra kerül az 

orvosi rendelő, kialakításra kerül egy védőnői helyiség, és lehetőség nyílik eszközbeszerzésre is, a 

betegek korszerűbb körülmények között jutnak hozzá az egészségügyi alapellátáshoz. A másikban 

„Épületenergetikai beruházás Erdőkürt községben” címmel nyújtottunk be kérelmet. A projekt kerete-

in belül energetikai korszerűsítést hajtunk végre az óvoda épületén, ezáltal gazdaságosabbá válik az 

óvoda épületének működtetése, és korszerűbb feltételeket teremthetünk az óvodai neveléshez.   

     Március elejétől a START közmunkaprogram keretében az előző évben megvásárolt ingatlan kert-

jében folytattuk a kertészeti tevékenységet, a fólia alatti zöldségtermesztést és a lassan termőre fordu-

ló málna-, ribizli-, szeder- és epertövek gondozását. A téli hónapokban szőnyegszövést és kosárfo-

nást, az óvodásoknak ruhászsákok, szoknyák varrását tervezzük. A közmunkaprogram pozitív ered-

ménye, hogy a rendszeres és értékteremtő munka következtében a dolgozók közül sokan találtak ma-

guknak állást. 

     Sok-sok önkéntes szervező segítségével júliusban megrendezésre került a nyári tábor, az idei év 

témája a környezetvédelem volt. Az izgalmas, minden gyerek igényét kielégítő programok összeállí-

tása sok munkával jár. Köszönet mindenkinek, aki akár anyagilag, akár részvételével hozzásegítette a 

gyerekeket öt nap felhőtlen szórakozáshoz.  

     A Pásztói Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán keresztül idei évben is lehetőség nyílt diákmun-

ka indítására, így a nyári hónapokban több fiatalnak is biztosítottunk munkát, de a közösségi munka 

letöltésére is lehetőség van. Segítettek önkormányzati tájékoztató anyag széthordásában, parkgondo-

zásban, óvodai nagytakarításban. 

     2016. augusztus 13-án került megrendezésre a palóc 

ízek fesztiválja. A gazdag programajánlat mellett változa-

tos gasztronómiai kínálatból választhattak az idelátogatók. 

A kulturális blokk keretein belül az óvoda negyven éves 

fennállását is megünnepeltük. A délutáni kulturális műsort 

tűzijáték, majd hajnalig tartó bál zárta. 

     Ősszel indult az adósságkonszolidációban nem része-

sült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása. 

Mivel önkormányzatunk is az adósságállománnyal nem 

rendelkező települések közé tartozik, ezért 10 millió Ft 

vissza nem térítendő támogatási összegre vagyunk jogo-

sultak. Képviselő-testületünk a következő célokat jelölte 

meg: az orvosi rendelő és az óvoda tetőszerkezetének fel-

újítása, a Petőfi köz és a Rákóczi út felső szakaszának aszfaltozása, a Nyárfa úti balesetveszélyes híd 

javítása. 

     Szeptemberben a Házat-Hazát Alapítvánnyal közösen jótékonysági közösségi napot szerveztünk, 

az önkéntes munka keretein belül segítők dolgoztak a futballpálya lelátójánál, festették a Mária-kert 

faépítményeit és bútorait, takarították a temetőt. 

     A Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretein belül a szlovákiai Csallóközkürttel 

közösen nyújtottunk be pályázatot, melynek témája a természet és kultúra. Nyertes elbírálás esetén az 

önkormányzat udvarában a színpad fedése, játszótérépítés, valamint a buszmegálló melletti területen 

egy kis piacterület kialakítása fog megvalósulni. 

     Az adventi időszakban a falu lakóival közösen készültünk a karácsonyra, a művelődési házban 

minden vasárnap közösen gyújtottuk meg a gyertyákat.  

 

Falunapi kínálat (fotó: STY) 
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     Így év vége felé mit is mondhatok, mit is kívánhatok? Remélem, hogy az önkormányzat a 2017-es 

évet is hasonlóan eredményesen zárhatja, az elindított pályázatok támogatásban részesülnek,  és Erdő-

kürt tovább szépülhet, fejlődhet. Kívánok a település minden lakójának áldott ünnepeket és békés, 

boldog újesztendőt! 

Szebenszkiné Palik Katalin — polgármester 

Pedagógus emlékérem 

 

     Budai Józsefné (született: Szvetlik Erzsébet), mindenki „Erzsi óvó nénije” Erdőkürtön született, itt 

alapított családot és nyugdíjba vonulása után is itt tevékenykedik a település érdekében. 

     Érettségi után 1969. szeptember 1-től 1972. június 30-ig az Erdőtarcsai Általános Iskolában dolgo-

zott tanítóként, majd két gyermeke születése után otthon maradt GYES-en. Erdőkürtön 1976-ban 

nyílt meg az óvoda. A nevelési intézménynek otthont adó épületet 1976. július 14-én adták át a tele-

pülés lakói számára. Budai Józsefné a nyitás előtti hónapokban, már márciustól itt dolgozott, és 

oroszlánrészt vállalt, hogy a kis óvodások zavartalanul kezdhessék meg első napjaikat. Nyugdíjba vo-

nulásáig, egészen 2008. július 15-ig itt állt alkalmazásban. Generációk nőttek fel a keze alatt, sok régi 

óvodásának már gyerekeit is ő nevelte. Határtalan szeretettel foglalkozott gyermekeinkkel. Kedvessé-

gével átsegítette őket a beszoktatás nehézségein, kedves hangon vigasztalta a pityergő kicsiket. Vég-

telen türelemmel, mosolyogva tanítgatta az óvodásokat, szelíd hangon feddte meg a csínytevőket. 

Munkájáért nem várt elismerést, tette a dolgát, hivatásának tekintette és tekinti a mai napig is a gyer-

meknevelést. Az ő kitüntetése a kisgyermekek ragaszkodó szeretete és a falubeliek tisztelete. 

     Nyugdíjba vonulása után sem pihen, szervezésével alakult meg a nyugdíjasklub, mely a vezetőjé-

nek választotta. Az összejöveteleken az időseket érdeklő témában előadásokat tartanak, kirándulni, 

színházba járnak, megünneplik a születés- és névnapokat. Aktív szervezője a minden évben megren-

dezésre kerülő erdőkürti nyári tábornak, ahol a szervezéstől kezdve részt vesz egészen a tábor lebo-

nyolításáig. Települési rendezvényeken (Palóc ízek fesztiválja, családi nap, karácsonyi vásár stb.) 

kézműves foglalkozásokat vezet, fellép a nyugdíjas kórussal. 2015-ben az Erdőkürti Települési Érték-

tár megalapításakor a bizottság vezetőjének őt kérte fel a képviselőtestület. 

Irányításával jelenleg is folyik az értékek gyűjtése. 

     A Nógrád Megyei Önkormányzat közgyűlése minden évben méltatja 

azokat a nyugállományba vonuló pedagógusokat, akik legalább 25 éven 

keresztül a gyermekek oktatása, nevelése érdekében tevékenykedtek, és 

kiemelkedő munkát végeztek.  A közgyűlés elnökének megkeresésére Bu-

dai Józsefnét terjesztettünk fel a Pedagógiai Szolgálati Emlékérem kitünte-

tésre. A díj átadására az október 23-án, Romhányban megtartott megyei 

közgyűlés rendezvényén ünnepélyes keretek között került sor. Az emlékér-

met Skuczi Nándor, a megyei közgyűlés elnöke adta át. Gratulálunk, „Erzsi 

óvó néni”!  

      Köszönjük, hogy fáradtságos munkáddal, kedvességeddel nevelted, vi-

gyáztad és szeretted az erdőkürti kis óvodásokat. Kívánunk sok örömet és 

boldogságot, erőt és egészséget, vidám és szép nyugdíjas napokat! 

Szebenszkiné Palik Katalin 

 

Az átadó ünnepségen 

(saját felvétel) 

A (katolikus) közösségi házról 
 

     A közösségi ház átadása januárban várható. Ahhoz, hogy a házból közösségünk otthona legyen, 

még sok a tennivaló. Ha valakinél jó állapotú bútorok (szék, asztal, polc, komód), eszközök (pl. edé-

nyek, sportszerek vagy leginkább közösségi játékok), akár szőnyegek stb. porosodnak kihasználatla-

nul, és szívesen felajánlaná a berendezéshez, kérjük, jelezze a sekrestyében vagy akár nálam. 

(Előzetes megbeszélés nélkül lehetőleg semmit ne vigyünk a házba!) 

Kenyeres Anikó  
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ÖNKORMÁNYZATI, FALUSI HÍREK 
 

Elengedés és újrakezdés (november 4.) 

     Ismét nálunk járt Lung Andrea pszichológiai tanácsadó. Legutóbb a gyász feldolgozásában segített 

nekünk, most pedig az elengedés és újrakezdés volt a téma. Rossz beidegződés, hogy csak akkor for-

dulunk szakemberhez, ha baj van. Az ép léleknek is nagyon jól jön egy hozzáértő jó tanácsa, vagy 

rábólintása, hogy tényleg ép a lélek! Andrea fiatal kora ellenére nagyon jártas az élet dolgaiban, min-

denhez érthetően és beleérzően tud tanácsot adni. Kevesen voltunk, de nagyon meghitt beszélgetés 

alakult ki. A „van-e még kérdés”-re az volt a válasz, hogy mikor jön legközelebb. Örömmel ígérke-

zett tavaszra, én már írom a kérdéseket.  

 

Márton napi felvonulás (november 12.) 

     Abusakra Reginától meghívó érkezett Márton-napi megemlékezésre, 5 órára a Mária-kertbe. 

Egész nap zuhogott az eső, így sokan elmaradtak, de ott volt Kenyeres Anikó ifjúsági csapata és sok 

ovis a szüleivel. Pont ötre elállt az eső, így a saját készítésű lámpásokkal elindultunk a faluba, Szent 

Mártonról szóló dalt énekelve. A kultúrházban kötöttünk ki végül, ahol meleg tea, zsíros kenyér és jó 

kis hancúrozás várt. Reméljük, jövőre is megszervezi Regina, mert van nálunk egy nagyon hasznos 

mondás, hogy „aki a kolompot a nyakába akasztja, annak azt zörgetnie kell!” Úgy legyen! 

Külkey Eszter 

Adventi készülődés a művelődési házban 
 

Nyugdíjasok napja (november 27.) 

     A szokásos évi nyugdíjasnapra szép színes meghívót 

kaptunk. Mikor beléptünk, szépen megterített asztal és 

finom levendulaillat fogadott. A meleg köszöntőt gyer-

tyagyújtás követte, megemlékeztünk mindazokról, akik 

már nincsenek közöttünk. Ezt követően az ovisok lepték 

el a színpadot,  aranyosan vásári hangulatot teremtve. 

Utánuk az iskolások következtek, és végül a Számpor 

Teri által összeverbuvált alkalmi énekkar, melyben a 

húsz évestől a .... évesig minden korosztály képviselve 

volt. Mirtill fuvolázása zárta a nagyon szép műsort. Kö-

szönet mindezért, mert tudjuk, hogy mindenki a szabad- 

idejét áldozta ránk. „Békét és reménységet!” Bizony! 

Külkey Eszter 

Kézműves nap (december 4.) 

     Advent második vasárnapja a gyermekeké volt. Eszter néni és Györgyi néni közreműködésével 

kézműves foglakozás zajlott. Parafadugóból  rénszarvas,  fenyőtobozból karácsonyfa,  papírgurigából 

angyalka készült, ajándéktáskát díszített, házikót hajtogatott a vidám társaság, miközben a frissen sü-

lő mézeskalács illata lengte körül a már két égő gyertyát az adventi koszorún. A kihűlt mézeskalácso-

kat színes mázzal díszítették, majd e műremekeket persze jóízűen fogyasztották kicsik és nagyok.  

 

Kézműves vásár (december 11.) 

    Szebbnél szebb karácsonyfadíszeken, kerámiákon csillant meg a harmadik adventi gyertya fénye a 

karácsonyi vásárban. A kézzel készült mécsestartók, fali dekorációk, asztaldíszek, mézeskalácsok kö-

zül mindenki találhatott magának kedvére valót. 

     Még alig negyed órája tartott a vásár, és bizony, már több terméket is elkapkodtak a fürgébb vásár-

lók a késlekedők elől. Aki pedig nemcsak a szemét kívánta jóllakatni, sütőtökből csemegézhetett, ka-

rácsonyi süteményekből válogathatott, vagy akár házi sajtból is feltankolhatott. A kiváló portékák 

megfizethető áron nyújtottak segítséget a karácsonyi ajándékok kiválasztásához. Sajnálhatja, aki nem 

jött el!  

 

Az alkalmi énekkar (fotó: STY) 
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A falu összes lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván 

Erdőkürt Község Önkormányzatának képviselő-testülete és  

Erdőkürt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete! 

A zene ünnepe 

 

     „…mert zene nélkül mit érek én?” Ezzel akartam kezdeni, Máté Péter elévülhetetlen soraival, de 

egy ostoba reklám a TV-ben szintén felhasználta, így elment tőle a kedvem. Azzal a szép Kodály-

idézettel folytatom inkább, ami az iskolában a táblára volt írva: „a zene az életnek olyan szükséglete, 

mint a levegő, sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik”.  

     Az idei zene világnapjának megünneplése különösen jól sikerült. Színhelye az elárvultnak tűnő 

iskola, de olyan sokan voltunk, hogy alig fértünk el a teremben. Ahogy elmaradnak a régi szereplők, 

úgy jönnek újak, és ez nagyon jó dolog. Mindjárt a nyitás 

ilyen volt, Hatvanból érkezett hozzánk két édes nagylány, 

Herczeg Noémi és barátnője, Rácz Evelin, akik duót éne-

keltek, a könnyűzene képviseletében. Mosolyogva, jóked-

vűen, jó volt nézni is, hallgatni is őket. A legkisebbek fu-

rulyázása következett: Petrás Nóri, Gyulai Balázs és Szabó 

Betti. Őket a nagyobbak követték, Nánai Dóri, Futó Viki, 

Mertlik Emese. 

     Anikó csak Turan Katának konferálta be az új szerep-

lőt. Tudva levő, hogy Kürtön évekig az előző tulajdonos 

nevét viseli az új lakó, mert így mindenki tudja, hová is 

tegye az illetőt. Turan Mari néni házába  egy  kedves kis 

család költözött:  Urbán Tibor, Tolner Kata, és pici  lá-

nyuk Hanna. Nagy örömünkre és meglepetésünkre Kata hét évig klarinétozott, és persze remekül fu-

rulyázik is. Anikó zongorakíséretével egy közismert Bartók-darabot játszott nekünk. A meglepetések 

sora folytatódott Abusakra Reginával (már régen nem Marcsok Regina, mert  hat éve itt élnek, némi 

kis szünettel, közben két évig Gödön laktak, de most visszatértek, haza). Csodálatos ritmushangszere- 

 

Regina ritmushangszerei (fotó: STY) 

Kézműves foglalkozás, kézműves vásár 

— fotók: Orgoványi Helga, 

klarinéttal a falukarácsonyon — fotó: STY 
 

Óvodás (jele: Hal) rajza  2013-ból: 

Falukarácsony (december 18.) 

     Advent utolsó vasárnap délutánja Mekis Ádám esperes úr lélekemelő gondolataival indult. A ne-

gyedik gyertya meggyújtása után az óvodások karácsonyi műsorát élvezhettük, majd Tolner Kata, 

Fodor-Zimány Ágnes és Zimány Petra zenei bemutatója következett. A meghitt hangulatot Gregor 

Bernadett művésznő ünnepi összeállítása fokozta. A délután zárásaként a PR-System Kft. támogatá-

sának köszönhetően a gyermeket nevelő családok karácsonyi ajándékcsomagot kaptak. 
 

Orgoványi Helga 
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Látogatók a kertben – TÉL 

 

     A vadon élő madarak és emlősállatok közül sokan egyre szívesebben látogatnak kertjeinkbe a hi-

deg idő beköszöntével, legyen az kicsi vagy nagy, csináljon hasznot vagy kárt. A falu környezetéből 

és a körülöttünk élő vadak sűrűségéből következik, hogy könnyű falat vagy a melegebb hőmérséklet 

reményében bejönnek kertjeinkbe, háziállataink szállására, padlásainkra, és az a jobbik eset, amikor 

megállnak a padlásnál. 

     Nézzük sorban, a teljesség igénye nélkül, méret szerint, milyen állatok fordulhatnak meg nálunk, 

mi a teendő, ha meglátogatnak minket: 

     A házi egérrel talán már mindenki találkozott, szerencsés, aki még nem. Talán ők jönnek hozzánk 

a legközelebb, és bizton állíthatom, senki nem örül a jelenlétüknek (kivéve a másfél éves lányomat, 

akinek végtelenül tetszett, ahogy szaladgált a szobában egy egér).  Iszonyatosan nehéz megszabadulni 

tőlük, ha már egynél többen vannak, nálunk csak a rágcsálóirtó szakember által hozott mérgek hatot-

tak, hiába, hogy ugyanaz a hatóanyag ugyanabban a koncentrációban megtalálható a bolti mérgekben 

is. 

     Méretben a következők talán az apró madarak: cinkék, vörösbegyek, őszapók, ökörszemek, 

barátposzáták stb. Na, ők azok, akiket igazán szívesen látunk, lehetőleg minél közelebb az ablakhoz. 

Ha a párkányra rakunk etetőt, ez nem is lehetetlen. Egy dolgot azonban fontos leszögezni: ha egyszer 

elkezdjük etetni őket, nem szabad abbahagyni áprilisig, mert az apró madarak számítanak rá, akár év-

ről évre vissza is térnek. Ugyanilyen fontos lenne nekik itatót is kihelyezni, azonban ez gyakoribb 

odafigyelést igényel fagyos időben. Eleségnek nagyon sok minden jó: növényi magvak, állati zsiradé-

kok és alma. A napraforgó és a köles (valamint egyéb apró szemű mag) mellett természetesen a natúr 

(nem sózott, nem pörkölt) dió, fekete dió, mogyoró, földimogyoró, kesudió, pisztácia stb. is potenciá-

lis téli madáreleség. Állati zsiradék a nem sós vagy kifőzött szalonna, a faggyú, vaj, illetve a ma már 

szinte bármely élelmiszerboltban kapható cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk 

valamilyen vízszintes felületre, mert ezt is nagyon szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek. Vi-

szont soha ne adjunk kenyérmorzsát, mert több naposan már bélgyulladást tud okozni. Itt kell még 

megemlítenem a nagyobb madarakat is − mint a fekete rigó, szajkó, balkáni gerle −, hiszen ők is örül-

nek, ha etetjük őket.  

ket hozott nekünk, melyeket egyenként megszólaltatott, nagy hiányérzetet hagyva maga után, mert 

nem volt több idő, hogy sokáig hallgathassuk. (Ezt a hiányt pótlandó meghívtuk a nyugdíjasklubba. 

Nagy örömünkre eljött, és ott együtt énekeltünk és zenéltünk, remek volt.) 

     Újabb bomba robbant! Proksza Ádám egy szál gitárral varázsolt el minket. Sokan azt sem tudták, 

hogy gitározik, ráadásul a saját erejéből vitte ilyen sokra, mert Anikó néhány akkorddal elindította, de 

azóta önerőből játszik. Furulyás lányok következtek, már a „profik”: Nánai Bogi, Futó Annamari. 

Miskolcról is jött vendégünk, Kenyeres Tamás, aki viszont az elektromos gitár húrjait szaggatta saját 

szerzeményével. Könnyű neki, muzikális családba született, és már saját együttese is van. Hűséges 

Mirtillünk következett, aki bokros teendői mellett sem tette le a fuvolát, tíz éve játszik, persze, hogy 

egyre jobban, szebben. Őt követte Kata a hatalmas klarinéttal, melynek öblös hangja az egész termet 

átölelte. 

     A vendégek sora nem ért véget még. Úgy látszik Lajkó Anita tanárnő visszavágyott régi munkahe-

lyére, mert a barátait is magával hozva újra zenéltek nekünk, két egyházi ének között egy Ruzsa Mag-

di- és egy Ákos-számot hallhattunk tőlük. Az estet Anikó és Kata furulyaduettje zárta le. 

     A műsor után a gyerekek a dobokat rohanták meg, aztán a szomszéd teremben lévő terülj-terülj- 

asztalkát, a két gitáros fiú még összeállt zenélni, jó volt, szép volt. Köszönet a szervezőknek, a részt-

vevőknek, az iskolának a befogadásért! Mindenkinek ajánlom, hogy a honlapunkon nézze meg a pre-

cíz beszámolót, ahol nem csak a képek láthatók, hanem hallható is apró részlet mindenkitől! Jövőre is 

találkozzunk! 

Külkey Eszter 
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     A következő állat a patkány. Ahol háziállatot tartanak, óhatatlanul megjelennek. Patkányfogó 

csapdán kívül, ahol nagyon zavaró méreteket öltött a jelenlétük, hívhatunk patkányfogásra szakoso-

dott kotorékebeket, a kis foxik hihetetlen hatékonyak, de akár görénnyel is elcsíphetjük őket. 

     Másik szintén nagyon kedvelt állatkánk a vörös mókus. Neki is a kedvében járhatunk mogyoró és 

dió kihelyezésével, lelkesen fogja kibontogatni őket, nekünk pedig lesz időnk gyönyörködni bennük. 

Talán a mókus mellett megemlíthetjük ritkább rokonát is, mert egy-egy elhagyatott házba még a fé-

lénk szürke pele is szívesen bevackolja magát. 

     Nem feledkezhetünk meg a sünökről sem, bár számukra csak a nyugodt téli álmot kell biztosítani. 

Azonban megragadom az alkalmat, és itt felhívom mindenki figyelmét, hogy TILOS a sünöket tejjel 

kínálni. Enni csak gilisztát, tücsköt-bogarat – amit csak be tudsz fogni a kertben –, száraz, apró szemű 

cicatápot, aszpikos macskatápot, inni pedig csak vizet szabad adni nekik. 

     Nagyobb testű állatok is meglátogathatnak bennünket, sőt akár be is költözhetnek a padlásunkra. 

Ilyen állat például a nyest, ami sajnos elég nagy károkat tud okozni a padláson. Ha régóta lakik a fe-

jünk felett, akkor elég nagy ürülékkupacot tud felhalmozni, ami át is üthet a plafonon nagy sárgás 

barna folt képében. Félretolhatja a cserepeket, ami beázáshoz vezethet, megrághatja az autók kábelét 

(ötletem sincs, mit szerethet bennük). Szóval, ha gyanúsan nyest költözött hozzánk, akkor vagy meg-

szokjuk, vagy sokszor megzavarjuk a padlás gyakori látogatásával, vagy megpróbálhatjuk csapdázni, 

de ez nagyon nagy kihívás a hihetetlenül érzékeny szaglása miatt. 

     Kicsivel nagyobb emlősállat, ami nagyon hamar hozzászokik az ember jelenlétéhez, a róka. Fé-

nyes nappal képes egy anyaállat úgy elosonni a zsákmányával 5 méterre az embertől, hogy maximum 

a növények mozgását látjuk, semmi mást. Így nem csak a 

téli, csendesebb napokon vannak veszélyben házi szárnyasa-

ink, hanem nyáron is. A legnagyobb károkat mindig tavasz-

szal okozzák, mert márciusban hozzák világra utódaikat, és 

a gyakran népes családnak sok táplálékra van szüksége.  Vé-

dekezni csak úgy tudunk ellenük, hogy minél zártabb helyen 

tartjuk állatainkat.  Fegyverrel kordában lehet tartani a lét-

számukat, de az sem könnyű feladat, mivel lakott területen 

nem lehet vadászni, és nem csak hírből ravasz állat. Ker-

tünkben azonban egy-két szabályt betartva csapdázhatjuk is 

őket, talán ez a legsikeresebb megoldás. Csak élvefogó 

csapdát használjunk, és próbáljuk meg emberi szagtól men-

tesen kihelyezni, és ellenőrizni azt. Ezt tehetjük gumikesz-

tyűben, vagy ha mindenképp meg kell fognunk csupasz kéz-

zel a csapdát, azon a helyen dörzsöljük be nyers hússal, csalinak is ez a legalkalmasabb.  

     Kertünkbe látogathatnak még nagyobb állatok is. Erdőkürt olyan pici falu, hogy szinte minden ház 

a szélén van.  Az őzek pedig bátran bemerészkednek az utcákra, tavaly láttam is a Petőfi út végétől a 

közön keresztül a főútig vezető patanyomokat, és a kertekbe is bátran bemennek csipegetni. Ha sze-

retnénk, nekik is rakhatunk ki búzát, szemes kukoricát, egyre gyakrabban fognak megjelenni. 

     Az őzek mellett a vaddisznók is gyakran bemerészkednek a faluszéli kertekbe télen, egyértelmű 

nyomokat hagyva maguk után − ugyanis lelkesen túrják a porhanyósra szántott konyhakertünket. Ve-

lük azonban érdemes óvatosnak lenni, könnyen beszoknak, ha etetjük őket, azonban nem szabad meg-

feledkezni arról, hogy ijedtükben akár támadhatnak is, és bizony, ők az erősebbek. 

     Végezetül említsük meg legnagyobb vadfajunkat, a gímszarvast, mert nem egy beszámolót hallot-

tam arról, hogyan legelésztek a kertben, hogyan rágták le a fenyőfák tűleveleit, kérgét (ugyanis na-

gyon kedvelik). Ha zavaró a jelenlétük, vagy kárt okoznak, villanypásztorral akár védekezhetünk is 

ellenük, mint ahogy arra már van is példa a faluban.  

     Talán ebből a felsorolásból is látszik, télen is milyen mozgalmas lehet a kertünk, még ha nem is 

vesszük észre mindig. 

Bányainé Dóri 

 

Fotón szeretjük, de az udvarban nem 

(fotó: internet) 
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Elhaláloztak: 

Garai Pálné (szül.: Havjár Erzsébet) 1941. 09. 27. — 2016. 10. 07. 

Bruhánszky József      1940. 03. 12. — 2016. 10. 08. 

Kreszta Artúr       1972. 02. 26. — 2016. 10. 08. 

Orgoványi László      1946. 04. 25. — 2016. 11. 25.  

SPORT 
 

Szezonértékelés 

     A 2016/17-es bajnokság kezdésére jelentősen átalakult a nyugati csoport Nógrád megye  III. osztá-

lyában. Két falu nem tudta tovább biztosítani a szükséges feltételeket labdarúgóinak, továbbá két csa-

pat másik csoportba került. Helyükre csupán kettő, számunkra eddig ismeretlen ellenfél érkezett, így 

összesen tíz alakulat szállt harcba a bajnoki címért. 

     Az erdőkürti játékoskeretben is jelentős változások tör-

téntek. Ketten eltiltás, sokan pedig sérülés vagy éppen 

munka miatt nem tudtak minden mérkőzésen rendelkezés-

re állni. Ezt ellensúlyozandó, négy játékost is sikerült iga-

zolnunk, s mindannyian rendszeresen pályára is léptek az 

ősz folyamán. 

     Augusztus 28-án hazai környezetben kezdtünk, és az 

első két fordulóban szerzett két nagyarányú győzelem bi-

zakodásra adhatott okot, de sajnos ez után következett egy 

komolyabb hullámvölgy. Valószínűleg a játékosok össze-

szokottságának a hiánya is közrejátszott abban, hogy az 

ezt követő hat fordulóban csupán két pontot sikerült sze-

rezni, és a bajnokság rövidsége miatt jelentős hátrányba 

kerültünk a dobogósokhoz képest. Bár az utolsó körben 3:0-ás győzelmet arattunk, ez csak arra volt 

elég, hogy megszilárdítsuk helyünket a tabella hatodik pozíciójában, így vonulhassunk hosszú, téli 

pihenőre. 

Koncz Zoltán 

 

Az Erdőkürti SK a Keszeg elleni mérkőzésen  

(fotó: Hegedűs Dávid) 

KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁGOK 
 

A Kanadában élő Kapuszta család köszönetét fejezi ki azért a szívélyes fogadtatásért, amelyben a falu 

lakossága és az önkormányzat tavaszi látogatásuk során részesítette őket. Ezúton kívánnak áldott ka-

rácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt a falu minden lakójának! 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt mindenkinek! 


